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Glosar de termeni
Politici publice – conform HG 870/2006, politicile publice reprezintă “totalitatea
activităĠilor desfăúurate de administraĠia publică centrală de specialitate, în scopul
soluĠionării problemelor de politici publice identificate úi pentru asigurarea dezvoltărilor
necesare într-un anumit domeniu”.
ReglementĄri:
a) acte normative (legi, ordonanĠe ale guvernului, ordonanĠe de urgenĠă ale guvernului,
hotărâri de guvern, ordine úi instrucĠiuni ale miniútrilor, precum úi celelalte acte
administrative emise sau adoptate de autorităĠile úi instituĠiile administraĠiei publice
centrale cu atribuĠii de reglementare);
b) documente de politici publice (strategii, planuri de acĠiune, propuneri de politici
publice).
Proces decizional – deciziile sunt acele acte administrative ʓi manageriale care
generează schimbări sau sunt expresia unor alegeri în privinʕa direcʕiilor strategice sau
de acʕiune ale ministerului care au consecinʕe asupra politicilor publice iniʕiate la nivelul
ministerului.
Documente de politici publice – documentele de politici publice, definite conform HG
870/2007 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăĠirea sistemului de elaborare,
coordonare úi planificare a politicilor publice la nivelul administraĠiei publice centrale,
sunt propunerea de politică publică, strategia úi planul.
Planificare strategicĄ – procesul derulat în cadrul unei organizaʕii care constă în
definirea strategiei sau a direcʕiilor de acʕiune ale acesteia. Planificarea strategică
presupune luarea unor decizii în ceea ce priveʓte modul în care sunt alocate resursele în
vederea atingerii obiectivelor propuse. Procesul de planificare strategică se
concretizează într-un plan strategic.
Planul strategic – este instrumentul de management care asigură planificarea pe
termen mediu, în cazul instituʕiilor, în acele domenii de politici publice care, conform
legilor ʓi reglementărilor în vigoare, intră sub competenʕa acestora (HG 870/2006). În
acest ghid, planificarea strategică, precum ʓi planurile strategice sunt definite conform
legislaʕiei în vigoare, respectiv HG 1807/2006 pentru aprobarea Componentei de
management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen
mediu al instituĠiilor administraĠiei publice úi HG 158/2008 pentru aprobarea Componentei
9

de programare bugetară din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică
pe termen mediu al instituĠiilor administraĠiei publice de la nivel central. Principalele
caracteristici ale planului strategic instituĠional sunt: o viziune pe termen mediu, analiza
mediului intern úi extern, precum úi identificarea principalilor factori implicaĠi, analiza
resurselor disponibile, stabilirea unor obiective măsurabile úi relaĠionarea acestora cu
condiĠiile de finanĠare.
Performanʖa politicilor publice – termenul de performanʕă provine din limba engleză „to
perform” care înseamnă „a efectua, a duce la îndeplinire”. În limba română traducerea
termenului „performance” prin „performanʕă” are deseori un sens diferit faʕă de termenul
din limba engleză. În timp ce în limba engleză este folosit cu sensul de îndeplinire a
obiectivelor, execuʕie, în limba română este asociat deseori direct cu o calitate ridicată a
rezultatelor – „a îndeplini la standarde înalte”, „a performa într-un domeniu”, ”a avea
succes”. În acest ghid, termenul de performanʕă este utilizat cu sensul original din limba
engleză, acela de îndeplinire a obiectivelor stabilite.
Evaluarea impactului reglementarilor (RIA – Regulatory Impact Assessment),
cunoscută úi sub denumirile analiza de impact a reglementărilor sau doar analiza de
impact - un proces ce urmăreʓte să structureze ʓi să susʕină crearea de politici publice
prin identificarea ʓi evaluarea problemei în cauză, precum ʓi a obiectivelor urmărite;
identifică principalele opʕiuni pentru atingerea obiectivelor ʓi analizează impactul acestora
în domeniile: economic, social ʓi mediu; subliniază avantajele ʓi dezavantajele fiecărei
opʕiuni.
BunĄ reglementare - îmbunătăĠirea procesului de reglementare úi ameliorare a calităĠii
reglementărilor, astfel încât să se obĠină o îmbunătăĠire a performanĠei úi competitivităĠii
economiei naĠionale, precum úi creúterea capacităĠii acesteia de a se adapta úi de a
inova în concordanĠă cu ritmul de dezvoltare a întregii societăĠii (conform Strategiei
Guvernului pentru o reglementare mai bună la nivelul administraĠiei centrale 2008-2013)
Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu (CCTM).
Costuri administrative - costurile suportate de întreprinderi, sectorul non-profit, autorităĠi
publice úi cetăĠeni pentru a îndeplini obligaĠiile legale de furnizare a informaĠiilor privind
activităĠile lor către autorităĠi publice sau entităĠi private. Acestea includ atât sarcinile
administrative, cât úi costurile impuse de acele operaĠiuni administrative realizate în mod
curent úi în lipsa unor obligaĠii legale.
Sarcinile administrative - acele costuri administrative generate de îndeplinirea
obligaĠiilor de informare prevăzute de acte normative.
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Modelul Costului Standard (MCS) - metodologie de identificare úi cuantificare a
costurilor administrative nete suportate în principal de sectorul economic, precum úi un
instrument de direcĠionare úi monitorizare eficientă a măsurilor de reducere a sarcinilor
administrative.
Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu (CCTM) – un proces transparent de formulare úi
planificare bugetară, în cadrul căruia Guvernul úi administraĠia centrală stabilesc modul
de alocare a resurselor publice în funcĠie de priorităĠile strategice pentru a asigura
disciplina fiscală generală. Cele două obiective majore ale procesului sunt: stabilirea
Ġintelor fiscale úi alocarea resurselor în funcĠie de priorităĠi (în limitele fiscale stabilite).
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Acest Ghid referitor la elaborarea politicilor publice la nivelul Ministerului
AdministraĠiei úi Internelor a fost realizat în 2011 de către consorĠiul format din
Jacobs & Associates, Legicon, Agora Est Consulting úi Centrul pentru Analiză úi
Dezvoltare Instituʕională (CADI/Eleutheria), în cadrul contractului de consultanĠă
pentru implementarea proiectului „Proces decizional la nivel MAI – EficienĠă úi
CoerenĠă”, gestionat de Unitatea de Politici Publice din cadrul Ministerului
AdministraĠiei úi Internelor.

1.1.

Cuvânt înainte al echipei de proiect

Ghidul pentru politici publice este un demers cheie realizat de Ministerul
Administraʕiei ʓi Internelor prin Unitatea de Politici Publice, ca o componentă a
proiectului „Proces decizional la nivel MAI – eficienĠă úi coerenĠă”, cofinanĠat din
Fondul Social European, prin Programul OperaĠional Dezvoltarea CapacităĠii
Administrative, Axa prioritară 1 „ÎmbunătăĠiri de structură úi proces ale
managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de IntervenĠie 1.1
„ÎmbunătăĠirea procesului de luare a deciziilor la nivel politic-administrativ”.
Importanʕa acestui ghid este dată de necesitatea îmbunătăʕirii procesului de luare a
deciziei la nivelul Ministerului AdministraĠiei úi Internelor (MAI) prin intermediul
ciclului de politici publice.
Acest ghid constituie un sprijin important acordat tuturor direcʕiilor MAI implicate în
modernizarea procesului de luare a deciziilor ʓi fundamentarea acestora, scopul său
fiind ʓi de a creʓte capacitatea instituʕională de pregătire ʓi fundamentare a politicilor
publice cu impact major asupra activităʕii instituʕiei ʓi, implicit, asupra cetăʕeanului.
Demersul Unităʕii de Politici Publice vine în completarea demersurilor realizate până
în prezent la nivelul MAI pentru introducerea acestei abordări care vizează luarea
deciziilor pe baza dovezilor (evidence based policy) ʓi analizei de impact a
reglementărilor, demersuri care trebuie completate prin realizarea unor ghiduri,
manuale, metodologii cu rol de ghidaj în acest demers.
Conceptele, metodele ʓi procedurile care se regăsesc în acest Ghid sunt astfel
prezentate încât să permită aplicarea facilă a acestei abordări, pe lângă acestea
există o serie de alte metode ʓi tehnici ce pot fi folosite, în funcʕie de subiectul
politicii publice ʓi natura iniʕiatorului.
Considerăm că acest ghid era absolut necesar în contextul în care alte activităʕi de
întărire a capacităʕii instituʕionale de aplicare a abordării de politici publice au fost
realizate până în prezent. Printre acestea putem menʕiona: sesiuni de instruire în
politici publice pentru o parte importantă a personalului MAI, o serie de schimburi de
13

experienʕă cu state cu experienĠă în domeniu, punerea în practică a cunoʓtinʕelor
prin realizarea unor exerciʕii pilot la nivelul structurilor MAI, precum ʓi o Strategie de
îmbunătăʕire a luării deciziei la nivelul Ministerului.
Acest ghid a fost elaborat de echipa de consultanʕi formată din Lorenzo Allio,
Emanuel Răuʕă ʓi Florin Bondar.
Sperăm ca informaʕiile incluse în acest Ghid să vă sprijine în realizarea politicilor
publice atât pentru o mai bună fundamentare a deciziilor, cât ʓi pentru o planificare
mai eficientă a activităʕilor la nivel de minister.
Echipa de proiect
Manager de proiect
Ramona Moldovan

1.2.

Responsabil
comunicare

Responsabil
financiar

Adina ʒimandan
Cristina Chiʕea

Doru Ghitcuʕă
Marinela Piticaʓ

Responsabil
tehnicoadministrativ
Veronica Mihai
Mirela Chiʕescu

Cui se adreseazĄ acest ghid ?

Departamentele ʓi ministerele din guvernele europene pun la dispoziʕia experʕilor ʓi
funcĠionarilor care elaborează politici publice sau care au atribuʕii în consultarea,
avizarea sau aprobarea documentelor de politici publice, ghiduri care să îi sprijine în
alegerea formatului de prezentare ʓi justificare a politicilor ʓi în evaluarea costurilor
ʓi beneficiilor acestora pentru societate, precum ʓi în monitorizarea ʓi evaluarea
progresului atingerii ʕintelor propuse de către politicile publice, odată ce acestea sunt
adoptate.
Alegerea celei mai bune variante de rezolvare a problemei căreia politica publică i
se adresează, cuantificarea costurilor ʓi beneficiilor financiare, sociale, asupra
sănătăʕii ʓi mediului înconjurător, sunt elemente care conduc la elaborarea de politici
mai uʓor de implementat ʓi monitorizat, al căror impact asupra bugetelor instituʕiilor
comparativ cu ʕintele/indicatorii de performanʕă pe care se aʓteaptă sa le
îndeplinească este mai uʓor de planificat ʓi de urmărit.
Ghidul privind politicile publice se adresează:
• personalului UPP din cadrul MAI;
• personalului de conducere care citeʓte ʓi aprobă documentele de politici
publice;
• personalului din toate departamentele din cadrul MAI, care va face parte din
diferitele Grupuri de Lucru constituite pentru a elabora propuneri de politici;
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•

experʕilor externi ʓi grupurilor afectate care sunt consultaʕi/consultate în
diverse stadii ale elaborării propunerii, pentru a putea verifica sau contrazice
alternativele supuse consultării de către MAI.

Acest ghid se adresează, în principal, Unităʕii de Politici Publice ʓi direcʕiilor de
specialitate din MAI care participă alături de UPP în procesul de formulare a
politicilor publice ʓi de elaborare a actelor normative.
Acest ghid este un instrument util pentru managementul ministerului ʓi un îndrumar
important pentru personalul cu funcʕii de conducere sau de execuʕie cu atribuʕii în
pregătirea, implementarea úi evaluarea propunerilor de politici publice.

1.3.
•

Informaʖii despre FSE – Programul Operaʖional Dezvoltarea
CapacitĄʖii Administrative (PO DCA)
Fondul Social European1

Fondul Social European (FSE) este instrumentul principal prin care Uniunea
Europeană finanĠează obiectivele strategice ale politicii de ocupare. De 50 de ani,
Fondul Social European a investit în programe dedicate creúterii gradului de
ocupare în statele membre ale Uniunii Europene.
Pentru perioada de programare 2007- 2013, scopul intervenĠiilor Fondului Social
European este de a susĠine statele membre să anticipeze úi să administreze eficient
schimbările economice úi sociale. Regulamentul Parlamentului European úi al
Consiliului nr. 1081/2006 privind Fondul Social European propune domeniile úi
principiile prin care se poate realiza dezvoltarea resurselor umane în perioada
următoare.
Fondul Social European finanĠează următoarele priorităĠi:
•
•
•

Creúterea adaptabilităĠii lucrătorilor úi întreprinderilor;
Creúterea accesului úi a participării pe piaĠa muncii;
Promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva discriminării úi facilitarea
accesului pe piaĠa muncii pentru persoanele dezavantajate.

Statele membre úi regiunile Uniunii Europene au acces la finanĠare din Fondul
Social European pe parcursul unei perioade de programare de úapte ani. Actualul
exerciĠiu de programare se desfăúoară pe perioada 2007-2013. Pentru a beneficia
1

www.fseromania.ro
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de asistenĠa Fondul Social European, statele membre elaborează programe
operaĠionale prin care sunt stabilite priorităĠile de finanĠare.
• Programul Operaʖional Dezvoltarea CapacitĄʖii Administrative
Programului OperaĠional Dezvoltarea CapacităĠii Administrative (PO DCA) este unul
dintre programele finanĠate din Fondul Social European în România în perioada
2007-2013, gestionat de către Autoritatea de Management din cadrul Ministerul
AdministraĠiei ʓi Internelor.
Obiectivul general al PO DCA este de a contribui la crearea unei administraĠii
publice mai eficiente úi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăĠii
româneúti.
Obiective specifice:
1. ObĠinerea unor îmbunătăĠiri structurale úi de proces ale managementului ciclului
de politici publice.
2. ÎmbunătăĠirea calităĠii úi eficienĠei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe
procesul de descentralizare.
PO DCA este implementat prin intermediul a trei axe prioritare. Realizarea acestui
Ghid este finanʕată prin intermediul acestei axe.
•

Axa prioritarĄ 1: ÎmbunĄtĄġiri de structurĄ
managementului ciclului de politici publice

ûi

proces

ale

Obiectivele proiectul se încadrează în axa prioritară 1 „ÎmbunătăĠiri de structură úi
proces ale managementului ciclului de politici publice”. Obiectivul acestei axe
prioritare este să contribuie la o îmbunătăĠire durabilă a capacităĠii administraĠiei
publice din România, prin realizarea unor îmbunătăĠiri de structură úi proces ale
managementului ciclului de politici publice.
Proiectul se încadrează în domeniul major de intervenĠie 1.1 „ÎmbunătăĠirea
procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”. Obiectivul specific al
acestui domeniu major de intervenĠie este de a dezvolta capacitatea de formulare a
politicilor publice, capacitatea de a realiza o mai bună reglementare úi planificare
strategică, precum úi aceea de a dezvolta parteneriatele inter-instituĠionale.
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1.4.

Informaʖii despre proiect

Problema centrală căreia i se adresează proiectul se referă la deficienĠele
înregistrate la nivelul structurilor Ministerului AdministraĠiei úi Internelor în procesul
de fundamentare a deciziilor.
DeficienĠa în fundamentarea deciziilor este în mod direct determinată de lipsa de
coerenĠă în procesul decizional úi de abordarea fragmentară a problemelor de
politici publice.
Cauzele care stau la baza abordării fragmentare úi lipsei de coerenĠă constau în:
Caseta 1 Cauzele deficienʕelor în fundamentarea deciziilor
•
•
•

•

Resursa umană nu deĠine cunoútinĠele úi abilităĠile necesare pentru a
implementa noua metodologie în procesul de luare a deciziei;
Lipsa planificării priorităĠilor úi a obiectivelor strategice urmărite la nivel
decizional;
Lipsa voinĠei de implicare a factorilor de decizie;
Lipsa practicii consultării cu factorii interesaĠi în procesul de luare a deciziei.

Pentru a răspunde acestor probleme, Unitatea de Politici Publice a elaborat cererea
de finanĠare „Proces decizional la nivel M.A.I - eficienĠă úi coerenĠă”, depusă spre
finanĠare la Autoritatea de Management pentru Programul OperaĠional Dezvoltarea
CapacităĠii Administrative.
Astfel, prin obiectivele proiectului se urmăreúte intervenĠia directă úi punctuală
asupra problemei centrale úi a cauzelor care au determinat apariĠia problemei:
•
•
•
•
•

IntervenĠii pentru îmbunătăĠirea cunoútinĠelor úi abilităĠilor necesare resursei
umane atât de la nivel de execuĠie cât úi de la nivel de conducere;
Formarea de formatori în departamentele cu atribuĠii strategice din cadrul
M.A.I, astfel încât să se asigure dezvoltarea continuă, la locul de muncă a
abilităĠilor úi cunoútinĠelor necesare în ciclul politicilor publice;
IntervenĠii în procesul de elaborare úi implementare a planificării strategice
úi bugetare;
Dezvoltarea de practici de consultare a departamentelor din cadrul M.A.I cu
factorii interesaĠi încă din stadiul de identificare a soluĠiilor;
Desfăúurarea de exerciĠii pilot împreună cu departamentele strategice din
M.A.I pentru a conferi aplicabilitate informaĠiilor însuúite despre ciclul
politicilor publice úi a determina coerenĠa în fluxul decizional.

Abordarea propusă are în vedere escaladarea integrată a problemelor, de jos în
sus, astfel încât rezultatele urmărite úi efectele pe termen lung să influenĠeze pozitiv
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capacitatea M.A.I de a răspunde eficient nevoilor cetăĠenilor, conform specificului
activităĠii.
Caseta 2. Obiectivul general al proiectului
Dezvoltarea durabilĄ a practicilor de fundamentare a deciziilor în
Ministerul Administraġiei ûi Internelor.
Prin obiectivul general urmărit se are în vedere consolidarea procedurilor úi
structurilor deja existente în Ministerul AdministraĠiei úi Internelor, precum úi
îmbunătăĠirea funcĠionării acestora, astfel încât să genereze un management al
ciclului politicilor publice eficient úi eficace. La finalul proiectului, intervenĠia se va
concretiza în îmbunătăĠirea durabilă a procesului decizional la nivelul Ministerului
AdministraĠiei úi Internelor.
Caseta 3. Obiectivele specifice ale proiectului
Crearea ûi asigurarea unui flux decizional coerent prin:
• Dezvoltarea cunoútinĠelor úi abilităĠilor necesare resursei umane pentru
îmbunătăĠirea managementului ciclului politicilor publice, în termen de 12 luni
de la iniĠierea proiectului;
• ÎmbunătăĠirea procesului de elaborare úi implementare a planificării strategice úi
planificării bugetare la nivelul factorilor de decizie din MAI, în termen de 12 luni
de la iniĠierea proiectului;
• Dezvoltarea de mecanisme în vederea stabilirii de parteneriate úi extinderea
practicii consultării factorilor interesaĠi în procesul decizional, în termen de 18
luni de la iniĠierea proiectului;
• Implementarea funcĠională a ciclului politicilor publice în departamentele
strategice ale MAI, prin exerciĠii pilot, în termen de 18 luni de la iniĠierea
proiectului.

Caseta 4. Grupul Ġintă al proiectului
Beneficiari direcġi:
• personalul din Unitatea de Politici Publice
• personal cu funcʕii de execuʕie din cadrul Ministerului AdministraĠiei úi Internelor
(Aparat Central úi structuri subordonate)
• factori de decizie de la nivelul Ministerului AdministraĠiei úi Internelor
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Rezultate urmărite:
1) Personal de conducere al MAI instruit în domeniul elaborării/ implementării/
monitorizării politicilor publice prin derularea de module în domeniul: politici publice,
planificare strategică, planificare bugetară, metode úi tehnici de analiză úi evaluare,
management de proiect.
2) Personal de execuĠie al MAI instruit în domeniul elaborării/ implementării/
monitorizării politicilor publice prin derularea de module în domeniul: politici publice,
planificare strategică, planificare bugetară, metode úi tehnici de analiză úi evaluare,
management de proiect.
3) Persoane-resursă din cadrul MAI specializate în domeniul elaborării/
implementării/ monitorizării politicilor publice prin cursuri de Formare de Formatori,
care asigură transmiterea úi dezvoltarea continuă, la locul de muncă, a cunoútinĠelor
úi abilităĠilor necesare în cadrul ciclului politicilor publice.
4) Bune practici privind domeniul politicilor publice, asimilate de către cursanĠi prin
vizite de studiu în state membre ale Uniunii Europene cu experienĠă în
managementul ciclului politicilor publice.
5) ExerciĠii pilot care conferă cursanĠilor aplicabilitatea informaĠiilor însuúite despre
ciclul politicilor publice úi a căror finalitate imediată este un document de politici
publice specific.
6) Ghid, la nivelul MAI, privind politicile publice care sistematizează toate informaĠiile
prezentate în cadrul studiilor úi seminariilor, cât úi rezultatele exerciĠiilor pilot.
7) Strategie privind îmbunătăĠirea procesului de luare a deciziei la nivel MAI.
1.5.

Importanġa evaluĄrii impactului: iniġiative naġionale ûi internaġionale ûi
bune practici

Scopul final al guvernării úi al politicilor publice este să asigure prosperitatea úi
competitivitatea într-un mod sustenabil din punct de vedere economic, bunăstarea
socială, ordinea úi siguranĠa publică úi protecĠia mediului înconjurător. Calitatea
politicilor publice, care de multe ori iau forma actelor normative, poate fi înĠeleasă
prin raportarea la eficienĠă, la capacitatea de a răspunde nevoilor identificate.
Politicile publice trebuie să fie accesibile, inteligibile úi legitime din punct de vedere
social.
Procesul de politică publică reprezintă un set de paúi logici care trebuie urmaĠi
atunci când elaborăm propuneri de acĠiune publică. Este un proces structurat de
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definire clară a problemelor úi comparare a posibilelor soluĠii, bazat pe colectarea úi
analizarea datelor existente. Întotdeauna trebuie să pornim de la o serie de întrebări
(caseta 1), dintre care cele mai importante sunt: Este nevoie de intervenĠia
guvernamentală? Dacă este nevoie, cum ar trebui să acĠioneze administraĠia
publică?
În esenĠă, elaborarea politicii publice este un tip de procedură administrativă, ale
cărei rezultate sunt sintetizate úi prezentate în documentul de politică publică . Dacă
procesul este folosit sistematic úi integrat în procesul de planificare strategică úi
procesele de consultare publică utilizate de instituʕiile publice, propunerea de politica
publică poate fi un instrument util pentru reducerea costurilor úi riscurilor potenĠiale
ale intervenĠiei guvernamentale.
Caseta 5. Întrebări care stau la baza procesului de elaborare a politicilor
publice
Consiliul OECD a elaborat în anul 1995 prima listă de verificare la nivel internaĠional
referitoare la calitatea procesului decizional. Lista de verificare continuă să fie folosită pe
scară largă în statele membre OECD úi în Ġările în curs de dezvoltare, atât ca bază pentru
dezvoltarea programelor de formare cât úi pentru proiectarea ghidurilor pentru realizarea
analizei de impact a reglementărilor. De fapt, lista reprezintă o sinteză a etapelor principale
ale procesului de elaborare a politicilor publice.
1. Este problema definită corect?
Problema care urmează să fie rezolvată trebuie formulată precis, aducând dovezi care să
sprijine concluziile referitoare la natura úi dimensiunea problemei úi explicând cauzele
apariĠiei acestei probleme (identificând motivaĠiile entităĠilor afectate).
2. Este justificată acĠiunea guvernamentală?
IntervenĠia guvernamentală trebuie să se bazeze pe dovezi explicite care să arate că
aceasta este justificată, având în vedere natura problemei, costurile úi beneficiile probabile
ale acĠiunii (bazate pe o evaluarea realistă a eficacităĠii administraĠiei) úi mecanisme
alternative pentru rezolvarea problemei.
3. Este reglementarea cea mai bună formă de acĠiune guvernamentală?
Este nevoie de realizarea unei comparaĠii informate, cât mai devreme în procesul de
reglementare, a tuturor instrumentelor posibile de politică publică – atât de reglementare cât
úi de altă natură – luând în considerare elemente relevante cum ar fi costurile, beneficiile,
efectele distributive úi cerinĠele administrative.
4. Există o bază legală pentru emiterea unui act normativ?
Procesele de reglementare trebuie structurate în aúa fel încât toate deciziile de
reglementare să respecte cu stricteĠe principiile statului de drept; acest lucru înseamnă că
este obligatoriu ca toate reglementările să fie autorizate prin acte normative de nivel
superior, să fie consecvente cu obligaĠiile legale internaĠionale úi să respecte principiile
legale ale certitudinii, proporĠionalităĠii úi cerinĠelor procedurale aplicabile.
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5. Care este nivelul administrativ adecvat pentru realizarea acestei acĠiuni?
Este nevoie de identificarea celui mai adecvat nivel administrativ pentru acĠiune sau, în
cazul în care sunt implicate mai multe niveluri, trebuie proiectate sisteme eficace de
coordonare administrativă.
6. Beneficiile reglementării justifică costurile?
Trebuie estimate costurile úi beneficiile totale aúteptate ale fiecărei propuneri legislative úi
ale alternativelor fezabile, iar aceste estimări trebuie prezentate într-un format accesibil
factorilor de decizie. Costurile acĠiunii guvernamentale trebuie să fie justificate de beneficiile
acesteia, înainte de a decide realizarea acĠiunii.
7. Este transparentă distribuĠia efectelor la nivelul societăĠii?
În cazul în care valorile distributive úi echitatea socială sunt afectate de intervenĠia
guvernamentală, trebuie prezentată clar distribuĠia pe grupuri sociale a costurilor úi
beneficiilor reglementării.
8. Reglementarea este clară, consecventă, uúor de înĠeles úi accesibilă utilizatorilor?
Trebuie verificat dacă regulile vor fi înĠelese de actorii afectaĠi úi în acest sens trebuie luate
măsuri pentru a asigura un text úi o structură a reglementării cât mai clare cu putinĠă.
9. Au avut toate părĠile interesate ocazia să îúi exprime părerile?
Reglementările trebuie să fie elaborate în mod deschis úi transparent, cu proceduri
adecvate pentru consultarea reală úi la timp a părĠilor interesate, cum sunt patronatele úi
sindicate afectate, diferite grupuri de interes sau alte niveluri ale administraĠiei publice.
10. Cum va fi asigurată respectarea reglementării?
Trebuie evaluate motivaĠiile úi instituĠiile prin intermediul cărora reglementările vor fi puse în
aplicare úi trebuie elaborate strategii pro-active de implementare care utilizează optim
structurile existente.
Sursa: Declaraʕia Consiliului OECD, 1995

1.6.

Avantajele realizĄrii politicilor publice

Procesul de elaborare a politicilor publice este úi trebuie să fie flexibil, cu condiĠia de
a respecta etapele analitice de bază. Procesul poate fi adaptat úi aplicat cu succes
în instituĠii cu niveluri diferite de capacitate úi acces la informaĠii. După 2000,
practica în domeniul analizei de impact a evoluat de la metode tehnice limitate
destinate reducerii costurilor, la tehnici mai flexibile úi mai sofisticate de rezolvare a
problemelor, care urmăresc stimularea unei dezbateri publice mai solide úi mai
informate cu privire la problemele importante de politică publică. Astfel, analiza de
impact a devenit parte a tendinĠei de „reglementare inteligentă” care urmăreúte
creúterea performanĠei statului, necesară în orice mediu în care există o presiune de
a produce rezultate mai bune cu costuri mai scăzute. Din acest motiv, investiĠia în
acest tip de procese este semnificativă úi în creútere la nivel mondial.
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Un proces bine realizat de analiză a politicii publice modifică responsabilităĠile celor
care formulează acte normative sau alte tipuri de documente de politică publică.
FuncĠionarii publici care elaborează acte normative trebuie să fie nu doar juriúti, ci
înainte de toate analiúti de politică publică care au capacitatea de a demonstra că
soluĠia adoptată sau aleasă dintr-o gamă de opĠiuni posibile de politică publică este
cea mai potrivită úi că va produce cele mai bune rezultate.
Elaborarea politicii publice este un proces dinamic de învăĠare úi de descoperire a
celei mai bune soluĠii. Nu putem să decidem asupra celei mai bune soluĠii de la
începutul procesului, ci este nevoie să înĠelegem din ce în ce mai mult pe parcursul
procesului până când putem face o alegere rezonabilă, justificată în documentul de
politică publică. Analiza iniĠială de impact va suferi modificări pe măsură ce devin
disponibile mai multe informaĠii în urma procesului de consultare. Textul propunerii
de politică publică (úi al proiectului de act normativ corespunzător) va suferi
modificări de mai multe ori pe măsură ce apar noi informaĠii sau opĠiuni, până la
finalizarea procesului.
De regulă, propunerea de politică publică trebuie întotdeauna realizată înainte de
luarea deciziei, iar actul normativ este redactat după ce propunerea de politică
publică a identificat cea mai bună opĠiune. O greúeală obiúnuită este aceea de a
începe cu actul normativ úi de a elabora abia ulterior justificarea sa. Fundamentarea
actului normativ, printr-o propunerea de politică publică, trebuie realizată înainte sau
în paralel cu elaborarea reglementării, astfel încât soluĠia de implementare să fie
clară înainte de includerea sa în textul legal. Redactarea actului normativ este doar
o metodă de prezentare formală a soluĠiei analizate úi descoperite prin procesul de
politică publică.
Caseta 6. Întrebări fundamentale despre calitatea politicii
•
•
•
•

Care este problema de rezolvat úi de ce a apărut aceasta?
Care sunt obiectivele fezabile ale acĠiunii guvernamentale?
Ce se va întâmpla cu problema dacă guvernul nu ia nicio măsură?
Care sunt opĠiunile pentru rezolvarea problemei? Care sunt consecinĠele pozitive úi
negative ale fiecărei opĠiuni?
• De ce este soluĠia propusă cea mai bună, în ce fel produce aceasta cele mai bune
rezultate la cele mai mici costuri totale?
• Are administraĠia publică capacitatea de a implementa cu eficacitate politica publică?

Procesul se termină atunci când propunerea de politică publică răspunde clar úi
categoric la întrebările fundamentale despre calitatea politicii aʓa cum sunt ele
enunʕate mai sus.
Atunci când trebuie să răspundă la aceste întrebări, analistul de politici publice are
două responsabilităĠi majore:
22

•

rezonabilitatea: În cele mai multe cazuri, propunerea de politică publică va
reprezenta o estimare a realităĠilor viitoare, pe baza unei analize rezonabile
a unor informaĠii incomplete. Ipotezele úi proiecʕiile trebuie să fie rezonabile
úi să se bazeze pe informaĠiile disponibile, chiar dacă nu toată lumea este
de acord cu ele.

•

transparenĠa: Toate dovezile úi ipotezele care au dus la concluziile obĠinute
trebuie să fie transparente astfel încât toĠi factori interesaĠi să poată înĠelege
care este baza pentru recomandările făcute. Astfel, sursele de informaĠii
trebuie să fie documentate úi ipotezele să fie formulate clar.

Caseta 7. Avantajele realizării politicilor publice
• Creúterea predictibilităĠii impactului implementării actelor normative adoptate la nivel
guvernamental;
• Creúterea controlului exercitat asupra formulării úi implementării deciziilor în sensul
reducerii eúecurilor în implementare datorate deficienĠelor de formulare;
• Creúterea eficienĠei procesului de evaluare úi monitorizare a rezultatelor acʕiunilor
guvernamentale.

1.7.

Politicile publice ʔi procesul de evaluare a impactului
reglementĄrilor

Propunerea de politică publică este un instrument care sprijină, dar nu înlocuieúte
decizia politică, în consecinʕă adoptarea unei politici publice este întotdeauna o
decizie majoră care nu poate fi luată decât de Guvern.
Această abordare a fost adoptată în peste 50 de Ġări, sub forma Evaluării Impactului
Reglementărilor (RIA) úi se aplică unei game largi de probleme de politică publică.
Această evaluare este recomandată de către OECD, Comisia Europeană, Banca
Mondială úi alte organizaĠii internaĠionale úi regionale.
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Caseta 8. Abordarea de politici publice
Abordarea de politici publice este un proces bazat pe:
• formularea întrebărilor potrivite într-un mod structurat, pentru a sprijini o dezbatere mai
largă úi mai transparentă asupra politicii publice prin metode de consultare publică;
• examinarea sistematică úi consecventă a efectelor potenĠiale ale acĠiunii sau inacĠiunii
guvernamentale;
• comunicarea informaĠiilor către factorii de decizie úi actorii interesaĠi.

Evaluarea de impact are rolul de a sprijini administraĠia publică să folosească legile
úi alte reglementări pentru a proteja mai bine publicul, cu costuri economice mai
mici. Nu există nicio contradicʕie între procesul de evaluare a impactului
reglementĄrilor ʓi procesul de realizare a politicilor publice. Evaluarea impactului
reglementărilor se foloseʓte atât în cazul documentelor de politică publică cât ʓi în
cazul fundamentării actelor normative prin intermediul notei de fundamentare. Acest
instrument stă la baza reglementărilor (politici publice sau acte normative) oferind
argumentele pentru luarea unei decizii în defavoarea alteia în baza analizelor de
impact, proceselor de consultare ʓi identificării celor mai bune opʕiuni de realizare a
reglementării.
Utilizarea evaluării impactului reglementărilor în procesul de realizare a politicilor
publice ʓi notelor de fundamentare conduce la un proces de luare a deciziei bazată
pe dovezi ʓi fundamentare.
Caseta 9. Avantajele utilizării evaluării impactului reglementărilor
• Creúterea eficacităĠii úi îmbunătăĠirea rezultatelor politicii publice, astfel încât ministerul
II.îúi îndeplineúte mai bine mandatul;
• Reducerea costurilor inutile, investiĠiilor úi locurilor de muncă pierdute úi a altor efecte
negative ale reglementărilor asupra persoanelor care trăiesc úi muncesc în România;
• ÎnĠelegerea mai bună a beneficiilor, costurilor, riscurilor úi incertitudinilor asociate
opĠiunilor de rezolvare a problemei de către toată lumea implicată în elaborarea,
implementarea úi evaluarea politicii publice, cum ar fi ministrul, membrii Parlamentului,
factorii interesaĠi;
• Reducerea riscurilor de a face greúeli în dezvoltarea úi implementarea politicii.
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II. Organizarea procesului de formulare a politicilor publice
2.1. Planificare strategică
2.1.1. Ce este planificarea strategică? - Utilitate, obiective, caracteristici,
diferenʕa faʕă de managementul tradiʕional
2.1.2. Cum poate fi crescută performanʕa instituʕională prin corelarea procesului
planificării strategice cu alte tipuri de activităʕi din cadrul Ministerului
Administraʕiei ʓi Internelor?
2.1.3. Planificarea strategică ʓi managementul financiar
2.1.4. Planificarea strategică, coordonarea ʓi formularea politicilor publice
2.1.5. Care sunt avantajele ʓi dezavantajele planificării strategice? Cum pot fi
acestea din urmă surmontate?
2.2. Procesul de realizare a politicilor publice
2.2.1 Rolul Unităʕii de Politici Publice la nivelul MAI. Interacʕiunea cu alte
ministere/agenʕii în problematica politicilor publice: roluri ʓi responsabilităʕi
2.2.2 Colectarea datelor
2.2.2.1. De ce este importantă colectarea datelor
2.2.2.2. Cum colectăm date relevante
2.2.2.3. Metode de colectare a datelor
2.2.3 Consultarea úi procesul politicilor publice
2.2.3.1 Rolul consultării
2.2.3.2 Etape legale ale consultării
2.2.3.2.1.Consultarea cu instituʕiile publice/consultarea interministerială
2.2.3.2.2. Consultarea cu societatea civilă
2.2.3.3 Organizarea consultării în timpul elaborării propunerii de politică
publică
2.2.3.3.1 Când trebuie să consultăm?
2.2.3.3.2 ConĠinutul consultării
2.2.3.3.3 Cine trebuie consultat?
2.2.3.3.4 Cum realizăm consultarea?
2.2.3.3.5 Cât timp trebuie să dureze consultarea?
2.2.3.4 Cum utilizăm consultarea?
2.2.3.5 Raportarea concluziilor consultării
2.2.3.4 Bune practici
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2.1. Planificare strategicĄ
Acest capitol tratează următoarele aspecte legate de procesul de planificare
strategică în cadrul Ministerului Administraʕiei ʓi Internelor:
•

Prezintă importanʕa planificării strategice pentru creʓterea calităʕii serviciilor
furnizate de către instituʕie;

•

Prezintă contextul european ʓi naʕional în ceea ce priveʓte adoptarea
planificării strategic ca instrument de management;

•

Prezintă legătura dintre aplicarea acestui instrument ʓi creʓterea
performanʕei bugetare ca parte a managementului bazat pe performanʕă,
precum ʓi cu alte procese administrative derulate în cadrul MAI;

•

Prezintă principalele avantaje ʓi dezavantaje ale implementării planificării
strategice, precum ʓi a modului în care aceasta contribuie la creʓterea
performanʕei instituʕionale a MAI.

2.1.1. Ce este planificarea strategicĄ? - Utilitate, obiective,
caracteristici, diferenʖa faʖĄ de managementul tradiʖional
Planificarea strategică este procesul prin care o organizaĠie îúi defineúte strategia
sau direcĠiile de acʕiune úi decide asupra alocării corespunzătoare a resurselor
(resurse financiare, umane etc.) pentru îndeplinirea obiectivelor propuse în cadrul
acestei strategii. Planificarea strategică este un instrument managerial care
contribuie la îmbunătăʕirea calităʕii serviciilor furnizate de administraĠia publică úi
stabileúte cadrul general pentru implementarea bugetării pe bază de performanʕă.
Acest model poate fi utilizat în cadrul oricărui tip de organizaʕie din sectorul privat
sau public.
Planificarea strategică este reprezentată de un set de activităĠi care au ca rezultat
prognozarea condiĠiilor variabile care afectează acĠiunile curente úi viitoare
desfăúurate de instituĠiile publice. Implementarea planificării strategice poate
influenĠa profilul activităĠilor întreprinse de instituĠiile în care este utilizată. Dacă
rezultatele acestor activităĠi apar sub forma strategiilor de acĠiune care transpun un
set de obiective pe termen scurt, mediu sau lung, preluat dintr-un program politic,
intensitatea influenĠelor externe asupra activităĠilor instituĠiei va fi direct proporĠională
cu importanĠa úi impactul aʓteptat al strategiei.
Printre tipurile de activităĠi corespunzătoare procesului de planificare strategică se
regăsesc:
26

•

ActivităĠile de alocare a resurselor pe programe cu evitarea alocării acestora
pentru rezolvarea unor probleme punctuale, fără corelarea cu atingerea
unuia din obiectivele ministerului. ExistenĠa reglementării permite alocarea
resurselor în funcĠie de categorii, pentru creúterea capacităĠii de reacĠie.
Alocarea pe programe nu rezolvă doar problemele identificate, dar creează
úi disciplină pe baza procedurilor de rezolvare a acestora;

•

Dezvoltarea unui mecanism de coordonare interdepartamentală în procesul
de planificare;

•

ActivităĠi care permit o evaluare ex-ante a cantităĠii resurselor necesare
pentru rezolvarea problemelor existente sau a celor care pot apărea. În
acest caz, accentul cade asupra planificării bugetare pe termen scurt, mediu
úi lung.

Utilizarea instrumentului planificării strategice se realizează atât la nivelul instituʕiilor
publice de la nivel european cât ʓi în cadrul instituʕiilor administraʕiei publice ale
ʕărilor membre ale Uniunii Europene.
 Context european
Planificarea strategică este utilizată la nivelul Uniunii Europene chiar în procesul de
funcʕionare a diferitelor instituʕii de coordonare a politicilor acesteia. Bazat pe
dezbaterile orientative ʓi pe propunerile subsecvente ale serviciilor, Comisia îʓi
fundamentează deciziile anuale pe Strategia Anuală de Politici, strategie ce
trasează priorităʕile politice ale anului ce urmează, precum ʓi bazele alocărilor de
resurse umane ʓi financiare. Strategia anuală a Comisiei Europene creează cadrul
pentru realizarea bugetului preliminar ʓi pentru programul de lucru anual.
Preʓedintele Comisiei prezintă la rândul său strategia anuală în faʕa Parlamentului ʓi
Consiliului European. Cele trei instituʕii se angajează ulterior într-un dialog
structurat, iar fiecare Comisar susʕine componenta sa sectorială de politici în
comisiile relevante ale Parlamentului. Acest dialog conduce la realizarea unui
document de lucru care este folosit pentru a pregăti programul de lucru al Comisiei
pentru anul următor. Acesta transferă strategia de politici într-un plan concret de
acʕiuni ʓi un set de livrabile.
S-a modificat, astfel, modul în care este planificată úi raportată activitatea Comisiei
Europene, printr-un nou ciclu anual de planificare, programare úi raportare
strategică.
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Figura 1. Ciclul de planificare strategică ʓi programare

Raport de sinteză – an
+1 (iunie)

Decizia privind Planificarea
Strategică Anuală – anul 1
(februarie)
Draft buget preliminar – anul 1
(aprilie)

Raport anual de activitate –
1an +1 (martie)

Programul de lucru al
Comisiei – anul 1
(noiembrie)
Buget – anul 1 (decembrie)

Implementare opera܊ională

Sursa: Comisia
Europeană
– anul respectiv

Planul anual de management –
anul 1 (ianurie)

Etapele procesului de planificare strategică la nivel european reprezintă un model
util pentru planificare, raportare, monitorizare úi evaluare, bazat pe implicarea tuturor
actorilor instituĠionali care ar putea contribui la succesul strategiei.
 Context naʖional
Procesul de planificare a activităʕilor în cadrul instituʕiilor administraʕiei publice
centrale din România a fost iniʕiat ca urmare a necesităʕii creʓterii calităʕii ʓi
predictibilităʕii activităʕilor derulate de instituʕiile administraʕiei publice centrale. În
acest sens, la nivelul centrului guvernului (Secretariatul General al Guvernului) au
fost derulate diverse iniʕiative care oferă suport tehnic pentru implementarea acestei
abordări în managementul instituʕiilor administraʕiei publice2.
La nivel naĠional, există câteva documente pe care se bazează procesul de
planificare strategică. Cel mai important dintre acestea este Programul de
Guvernare care este, în principal, un document politic. Un alt document cheie este
Cadrul Strategic NaĠional de ReferinĠă (CSNR), care reprezintă strategia de
2

Manualul de planificare strategică, noiembrie 2009, Martin Grimwood, Ugis Sics, Mircea Tulea
publicat în cadrul proiectului „Dezvoltarea procesului de formulare a politicilor publice la nivelul
administraĠiei publice centrale”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Programul Phare.
Manualul oferă informaʕii comprehensive privind diferite metode utilizate în cadrul procesului de
planificare strategică precum ʓi cel de planificare bugetară.
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implementare a celor 7 programe operaĠionale cofinanĠate din fondurile structurale
în România (úi un program destinat dezvoltării rurale). Aceste strategii sunt
completate de Planul NaĠional de Reforme. La nivel sectorial, fiecare minister are
propriul plan strategic, care trebuie să fie în concordanĠă cu strategiile naĠionale.
AutorităĠile locale úi agenĠiile de dezvoltare regională elaborează propriile strategii în
concordanĠă cu obiectivele naĠionale úi europene asumate de România.
Figura 2. Documente strategice de referinʕă în procesele de planificare
strategică
Priorităʕi Europene – Agenda Europa
2020, Instrumente Structurale

Priorităʕi Naʕionale – Programul
de Guvernare

Cadrul Naʕional
Strategic de Referinʕă
Programele
Operaʕionale

Programul Naʕional
de Dezvoltare
Strategia de
Dezvoltare
Durabilă

Planul Naʕional de
Reforme, alte
strategii regionale
sale sectoriale

Sistemul de planificare strategică a fost reglementat în România prin două acte
normative referitoare la:
•

Introducerea componentei de management a procesului de planificare
strategică pe termen mediu la nivelul administraĠiei centrale - introdusă prin
HG 1807/2006;

•

Introducerea componentei de planificare bugetară - aprobată prin HG
158/2008 pentru aprobarea Componentei de programare bugetară din
cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen
mediu al instituĠiilor administraĠiei publice de la nivel central.

Coordonarea procesului de planificare strategică úi a politicilor publice la nivel
central intră în competenĠa Secretariatului General al Guvernului.
În conformitate cu HG 1807/2006 pentru aprobarea Componentei de management
din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al
instituʕiilor administraʕiei publice de la nivel central, planificarea strategică este un
instrument managerial care constă în programarea următoarelor activităĠi: mandatul
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instituĠiei, viziune, valori instituĠionale, analiza mediului intern úi extern, priorităĠile pe
termen mediu úi principalele activităĠi pentru realizarea acestora. Aceste elemente
sunt importante úi pentru elaborarea bugetelor ministerelor úi a Cadrului de
Cheltuieli pe Termen Mediu (CCTM).
Caseta 10. Atribuʕiile în procesul de planificare strategică
•
•
•

•

•

DirecĠia Politici Publice din cadrul SGG are rolul de a coordona procesul de
planificare strategică úi de a verifica respectarea procedurilor de elaborare a
politicilor publice la nivel sectorial.
În cadrul ministerelor, au fost înfiinĠate unităĠi de politici publice care au rolul de a
coordona elaborarea planurilor strategice sectoriale.
SGG, prin intermediul DirecĠiei Politici Publice, are rolul de a monitoriza úi verifica
implementarea cadrului legal referitor la planificarea strategică. SGG oferă
consultanĠă ministerelor de linie pentru elaborarea úi adoptarea Planul Strategic
Instituʕional. AsistenĠa tehnică include delegarea unui specialist din cadrul DirecĠiei
Politici Publice (DPP) care are rolul de a îmbunătăĠi abilităĠile de planificare ale
personalului din ministere.
Planurile strategice ale ministerelor de linie sunt aprobate de Guvern, în urma
discutării acestora în cadrul ùedinĠei de Guvern, în vederea asigurării aplicării unei
metodologii uniforme úi a compatibilităĠii obiectivelor de politici publice ale
diferitelor ministere.
LegislaĠia în vigoare prevede înfiinĠarea structurilor de management pentru
elaborarea úi implementarea strategiilor. Secretarii Generali ai ministerelor sunt, de
obicei, responsabili pentru coordonarea managementului strategiilor. Miniʓtrii
participă, de asemenea, la dezbaterea planurilor strategice úi a planurilor de
acĠiune înainte de semnarea acestora.

Procedurile au fost adoptate prin HG 870/2006, care descrie metodologia pentru
procesul de planificare strategică úi structura strategiei (pe cele două componente,
management úi planificare bugetară). Ulterior au fost făcuĠi paúi importanĠi pentru a
asigura implementarea deplină a acestui instrument de management.
Unităʕile de Politici Publice din diferite ministere au dezvoltat instrumente interne de
management al performanĠei. Pe baza mandatului acestora de a introduce în
Ministere abordarea de politici publice ʓi instrumentele oferite de legislaʕie (HG
775/2005), UPP-urile au dezvoltat metode ʓi tehnici, dar ʓi competenʕe umane
pentru a coordona procesele de planificare strategică ʓi evaluare a impactului prin
intermediul propunerilor ʓi analizei de politici publice.
Unele UPP-uri, de exemplu unitatea din Ministerul AdministraĠiei úi Internelor, au
dezvoltat sisteme de indicatori pentru a monitoriza dinamica politicilor publice úi a
proceselor decizionale. În acest moment, iniĠiativa aparĠine ministerelor, din acest
motiv numai câteva având implementate astfel de sisteme.
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2.1.2. Cum poate fi crescutĄ performanʖa instituʖionalĄ prin corelarea
procesului planificĄrii strategice cu alte tipuri de activitĄʖi din cadrul
Ministerului Administraʖiei ʔi Internelor?
Performanʕa instituʕiei este dată de raportul între resursele alocate (umane,
bugetare, etc.) ʓi rezultatele activităʕii desfăʓurate în cadrul acesteia. Informaʕiile
privind performanʕa unei instituʕii se referă la modul în care aceste rezultate sunt
obʕinute. Deseori, semnificaʕia termenului de „performanʕă” este asimilată cu un
nivel ridicat al calităʕii rezultatelor obʕinute în cadrul unei instituʕii; această
semnificaĠie poate crea confuzii în ceea ce priveʓte caracterul informaʕiilor
referitoare la acest proces. Performanʕa unei instituʕii se referă la capacitatea
acesteia de a-ʓi îndeplini obiectivele stabilite.
Creʓterea performanʕei unei organizaʕii/instituʕii poate fi realizată prin mai multe
mijloace. Planificarea strategică este un tip de instrument de management care
poate contribui la acest proces. Implementarea cu succes a acestui instrument
depinde de o serie de aspecte, precum:
•

•
•
•

•

Stabilitatea instituʖionalĄ – setul de proceduri care ordonează activitatea
unei instituʕii este foarte important pentru asigurarea unui flux decizional
eficient. Cu cât aceste proceduri sunt mai stabile cu atât există ʓanse mai
mari ca procesul de planificare strategică să fie mai eficient (realizarea
planurilor strategice, implementare, monitorizare, evaluare etc.);
Comunicarea interdepartamentalĄ ʔi interinstituʖionalĄ – fără o
comunicare adecvată la nivelul instituʕiei este foarte dificilă derularea
procesului de planificare strategică;
PregĄtirea resurselor umane – nivelul de pregătire a resurselor umane
este esenʕial pentru asigurarea unui nivel ridicat al calităʕii procesului de
planificare strategică;
Managementul financiar – planificarea strategică poate fi considerată ca
fiind un prim pas în asigurarea unei discipline financiare riguroase la nivelul
unei instituʕii. Deseori este necesar ca introducerea acestui instrument de
management să fie însoʕită de modificarea procedurilor de concepere a
bugetului (bugetarea pe bază de programe este un model de bugetare pe
bază de performanʕă care poate însoʕi procesul de planificare strategică);
Activitatea de audit – planificarea strategică oferă un orizont mai larg de
îndeplinire a unor obiective. Este posibil ca într-o primă fază a atingerii
acestora activităʕile corespunzătoare să pară a fi mai puʕin eficiente din
cauza lipsei rezultatelor ʓi ca urmare a nivelului ridicat al resurselor alocate.
În acest sens activitatea de audit, inclusiv cea financiară, trebuie să fie
orientată preponderent către identificarea ʓi evaluarea alocărilor în funcʕie
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•

de rezultatele vizate. Trecerea de la un audit orientat către identificarea
aspectelor procedurale asociate cu atingerea unor rezultate la unul orientat
către calitatea rezultatelor obʕinute este esenʕială pentru implementarea cu
succes a planificării strategice;
Monitorizarea ʔi evaluare – acestea sunt două tipuri de activităʕi care
reprezintă cheia de boltă a planificării strategice. Fără un sistem de
monitorizare riguros, bazat pe indicatori de performanʕă clar stabiliʕi,
planificarea strategică rămâne un instrument inutil, care riscă să conducă la
o supraîncărcare a activităʕii din cadrul administraʕiei.

Figura 3. Planificarea strategică ca instrument de management

Fiecare dintre aceste aspecte are o contribuʕie importantă la implementarea cu
succes a planificării strategice. Calitatea acestui proces este afectată de gradul de
îndeplinire a fiecăreia dintre aceste condiʕii. De exemplu, inexistenʕa unor proceduri
clare de monitorizare ʓi evaluare afectează procesul de planificare strategică
deoarece stabilirea obiectivelor nu este însoʕită de un instrument de identificare a
gradului de realizare a acestora, ceea ce creează dificultăʕi în determinarea gradului
de eficienʕă în alocarea resurselor. De asemenea, inexistenʕa unei discipline
financiare riguroase afectează procesul de identificare a modului în care alocarea
resurselor a fost realizată, urmărind obiectivele formulate în planul strategic.
La nivelul administraʕiei publice centrale există deja o serie de manuale ʓi
documente suport care conʕin atât metodologii cât ʓi exemple concrete privind
modul în care poate fi implementată planificarea strategică, respectiv bugetarea pe
bază de programe în cadrul instituʕiilor administraʕiei publice centrale.
Scopul acestui capitol este a de oferi o imagine a modului în care procesul de
planificare strategică interacʕionează cu alte procese de management derulate în
cadrul Ministerului Administraʕiei ʓi Internelor. În această instituʕie există deja un
mecanism de formulare a planurilor strategice, precum ʓi o metodologie de
monitorizare ʓi evaluare a implementării acestora.
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Figura 4. Procesul de realizare a Planului Strategic în cadrul MAI
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Din considerente de îmbunătăʕire a coerenʕei procesului de planificare strategică în
cadrul MAI, Unitatea de Politici Publice împreună cu departamentele reprezentând
principalele sectoare de activitate, realizează Planurile Strategice Sectoriale.
Unitatea de Politici Publice are atribuʕii în monitorizarea procesului de realizare a
strategiilor sectoriale.
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Figura 5. Monitorizarea Planurilor Strategice Sectoriale în cadrul MAI
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Planuri Strategice Sectoriale
Structuri de specialitate
Pentru a îmbunătăʕi performanʕa decizională a acestei instituʕii trebuie corelat în
continuare procesul de planificare strategică cu alte procese derulate la nivelul
managementului. În continuare, sunt prezentate principalele procese cu care
planificarea strategică trebuie corelată în cadrul acestei instituʕii.

2.1.3. Planificarea strategicĄ ʔi managementul financiar
Derularea procesului de planificare strategică al cărui rezultat este reprezentat de
planurile strategice ale ministerului trebuie corelată cu modalitatea de alocare a
resurselor financiare. În acest sens, planificarea strategică reprezintă un instrument
pentru formularea programelor bugetare.
Alocarea resurselor financiare pentru activităʕile viitoare derulate în vederea atingerii
obiectivelor menʕionate în planurile strategice trebuie realizată în funcʕie de
disponibilitatea resurselor existente la nivelul ministerului. Există deja o metodologie
privind modul în care ar putea fi elaborate programele bugetare, deficienʕe fiind însă
în continuare semnalate în modalitate de coordonare a implementării lor la nivelul
diferitelor departamente de la nivelul ministerului.
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Figura 6. Planificarea strategică ʓi programarea bugetară
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Trecerea de la bugetarea de linie la bugetarea pe bază de programe impune
existenʕa unor mecanisme de consultare interdepartamentală la nivelul ministerului
de tipul celor dezvoltate la nivelul grupurilor de lucru.
Corelarea între planurile strategice ʓi modul în care sunt concepute programele
bugetare este esenʕială pentru succesul ambelor instrumente. Astfel, fără
fundamentarea oferită de planurile strategice, programele bugetare riscă să rămână
o anexă a bugetului formulat în manieră tradiʕională (pe bază de linii bugetare). De
asemenea, fără o corelare cu bugetul, planurile strategice riscă să rămână
documente fără niciun impact asupra performanʕei instituʕiei.

2.1.4. Planificarea strategicĄ, coordonarea ʔi formularea politicilor
publice
Procesul de coordonare ʓi formulare a politicilor publice la nivelul Ministerului
Administraʕiei ʓi Internelor este formalizat sub forma a două procese
corespunzătoare derulării activităʕilor de fundamentare a politicilor publice, respectiv
al planificării strategice. Aceste procese sunt monitorizate ʓi evaluate de către
Unitatea de Politici Publice. În graficul de mai jos sunt prezentate relaʕiile actuale în
ceea ce priveʓte derularea proceselor de planificare strategică, precum ʓi o
modalitate propusă de a îmbunătăʕi coordonarea între cele două procese.
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Grup de lucru:
structuri de
specialitate,
reprezentant UPP
Colaborare cu DGF

Plan Strategic
Sectorial

Acordul Directorilor
structurilor de
specialitate
Aprobat de Secretarul
de Stat

Integrat de UPP

Plan Strategic
InstituĠional

Aprobat de Ministru

DGJ, cu consultarea
structurilor de
specialitate

Plan Legislativ
al MAI

Aviz consultativ UPP

Grup de lucru:
structuri de
specialitate,
reprezentant UPP
Colaborare cu DGF,
DGJ

Documente de
politici publice

Aviz conform UPP

Structuri de
specialitate, în
colaborare cu DGJ

Proiecte de acte
normative

Aprobat de Ministru

Aprobat de Ministru

Aviz conform UPP
Aviz conform DGJ (úi
DGF)
Aprobat de Ministru

2.1.5. Care sunt avantajele ʔi dezavantajele planificĄrii strategice?
Cum pot fi acestea din urmĄ surmontate?
Trecerea de la un management tradiʕional ierarhic la managementul strategic în
cadrul Ministerului Administraʕiei ʓi Internelor se poate confrunta cu o serie de
obstacole determinate de natura noului sistem de management, precum ʓi din cauza
constrângerilor administrative impuse de adoptarea acestuia. Mai jos sunt
prezentate dezavantajele, respectiv avantajele sistemului planificării strategice.
Trebuie menʕionat că integrarea procesului de planificare strategică, precum ʓi a
celui de elaborare, monitorizare ʓi evaluare a politicilor publice în sistemul
administrativ al ministerului este necesară pentru asigurarea unui cadru care să
permită creʓterea transparenʕei ʓi performanʕei instituʕionale a acestui minister.
Identificarea avantajelor ʓi dezavantajelor planificării strategice are scopul de a crea
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Aprobare

Elaborare

Figura 7. Schemă privind elaborarea ʓi aprobarea proceselor de planificare
strategică ʓi politici publice în MAI

premisele unei implementări adecvate a ambelor tipuri de activităʕi, astfel încât
standardele de performanʕă în asigurarea unui management coerent să nu afecteze
calitatea iniʕiativelor acestui minister, asigurându-se în acelaʓi timp un nivel ridicat al
transparenʕei activităʕii administraʕiei publice centrale.
Tabelul 1. Avantaje ʓi dezavantaje ale procesului de planificare strategică
Avantaje
Dezavantaje
Planificarea • Identificarea cu mai multă
• Costurile ridicate
strategicĄ
uʓurinʕă a modului în care sunt
determinate de trecerea
alocate resursele pentru
de la planificarea
fiecare dintre obiectivele
tradiʕională, ierarhică a
instituʕiei;
implementării obiectivelor:
modificarea procedurilor
• Oferă un cadru pentru
administrative, a modului
creʓterea predictibilităʕii
de concepere a bugetului,
activităʕilor din cadrul
precum ʓi a activităʕilor de
instituʕiei;
audit în cadrul ministerului,
• Permite o mai mare
costuri suplimentare
transparenʕă în ceea ce
determinate de
priveʓte modul de alocare a
necesitatea realizării
resurselor;
monitorizării ʓi evaluării
• Îmbunătăʕeʓte calitatea
modului de cheltuire a
informaʕiilor privind modul de
resurselor conform alocării
derulare a activităʕilor din
preconizate;
cadrul ministerului;
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2.2. Procesul de realizare a politicilor publice

2.2.1. Rolul UnitĄʖii de Politici Publice la nivelul MAI. Interacʖiunea
cu alte ministere/agenʖii în problematica politicilor publice: roluri ʔi
responsabilitĄʖi
În 2004 a fost adoptată Strategia privind accelerarea reformei administraʕiei publice,
strategie ce a cuprins ʓi modernizarea cadrului privind formularea politicilor publice.
Măsurile luate la nivel de Guvern au vizat dezvoltarea mecanismelor instituʕionale
(proceduri, structură organizatorică, standarde) care să asigure cadrul necesar
dezvoltării unor politici publice ʓi acte normative fundamentate ʓi implicit la creʓterea
calităʕii deciziilor de politici publice.
Instituʕia abilitată cu derularea procesului de reformă a formulării politicilor publice
este Secretariatul General al Guvernului, prin Direcʕia de Politici Publice (DPP).
Principalele iniʕiative ale Direcʕiei de Politici Publice în vederea dezvoltării capacităĠii
instituĠiilor administraĠiei publice centrale de a formula politici publice au fost:
¾ Reglementarea principalelor etape ale procesului politicilor publice
•

Introducerea unor proceduri privind formularea politicilor publice anterior
elaborării actelor normative este însoĠită de înfiinĠarea unor unităĠi de politici
publice la nivelul ministerelor de linie. Procedurile au fost adoptate în H.G.
nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de
elaborare, monitorizare úi evaluare a politicilor publice la nivel central.
Această hotărâre, prima de acest gen formulată la nivelul administraʕiei
publice centrale din România, impune elaborarea propunerii de politici
publice anterior elaborării propunerilor de acte normative iniĠiate de Guvern

¾ Formularea unei strategii de îmbunĄtĄġire a activitĄġii administraġiei
publice centrale în ceea ce priveûte formularea politicilor publice la
nivel central
•

Strategia a fost adoptată prin H.G. nr. 870/2006 privind Strategia pentru
îmbunătăĠirea sistemului de elaborare, coordonare úi planificare a politicilor
publice la nivelul administraĠiei publice centrale (2006 – 2010).

Mai mult decât atât, la nivelul fiecărui minister au fost create unităʕi omoloage
Unităʕii de Politici Publice de la nivelul Secretariatului General al Guvernului cu rol în
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creʓterea capacităʕii instituʕiilor de a pregăti, adopta, monitoriza ʓi evalua politici
publice.
În acest sens se constată că, din punct de vedere al numărului politicilor publice
dezvoltate, cele mai multe propuneri au fost formulate de Ministerul Administraʕiei ʓi
Internelor acesta aflându-se pe primul loc cu un procent de 31% din totalul
propunerilor de politici publice formulate după adoptarea HG 775/2005.
Performanʕa UPP/MAI reprezintă un bun început pentru modernizarea luării deciziei
la nivelul ministerului. Elaborarea rapoartelor de monitorizare úi evaluare a politicilor
publice implementate în domeniile specifice Ministerului AdministraĠiei úi Internelor
este obiectivul general al UnităĠii de Politici Publice, aúa cum este prevăzut în
Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 pentru elaborarea Regulamentului privind
procedurile de elaborare, monitorizare úi evaluare a politicilor publice. Unitatea de
Politici Publice cooperează cu structurile Aparatului Central al Ministerului
AdministraĠiei úi Internelor úi colaborează, pe probleme de specialitate, potrivit
prevederilor actelor normative în vigoare, cu structurile de politici publice ale altor
autorităĠi ale administraĠiei publice centrale, precum úi cu organizaĠiile noguvernamentale, sociale úi economice.
Conform Regulamentului de organizare úi funcĠionare al UPP aprobat prin OMAI nr.
283 din 18.11.2009, Unitatea de Politici Publice este responsabilă cu elaborarea
Planului Strategic Instituʕional al MAI ʓi a Planului de Acʕiune, elaborarea,
monitorizarea ʓi evaluarea documentelor de politici publice la nivelul ministerului
împreună cu departamentele iniʕiatoare ʓi elaborarea altor documente, studii ʓi
analize referitoare la deciziile din cadrul ministerului.
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Caseta 11. Rolul Unităʕii de Politici Publice din MAI
• Implementează, la nivelul ministerului, ansamblul de metode úi proceduri de formulare a
documentelor de politici publice, sprijină úi acordă consultanĠă de specialitate
autorităĠilor administraĠiei publice locale cu privire la formularea úi implementarea
prevederilor documentelor de politici publice;
• Elaborează, în colaborare cu celelalte structuri ale aparatului central, instituĠii úi agenĠii
subordonate sau aflate în coordonarea ministerului, forma finală a documentelor de
politici publice;
• Organizează, coordonează, monitorizează úi controlează activităĠile úi măsurile aferente
documentelor de politici publice din domeniul specific ministerului;
• Efectuează studii úi analize privind documentele de politici publice ce se impun a fi
formulate úi implementate, în domeniul de competenĠă al Ministerului AdministraĠiei úi
Internelor, în concordanĠă cu prevederile Programului de guvernare;
• Facilitează comunicarea dintre structuri în cadrul procesului de analiză, formulare úi
implementare a documentelor de politici publice;
• Acordă consultanĠă, sprijin úi îndrumare metodologică structurilor din minister úi
autorităĠilor administraĠiei publice locale prin participare în cadrul grupurilor de lucru cu
privire la formularea úi implementarea prevederilor documentelor de politici publice;
• Sintetizează analizele, studiile úi rapoartele primite de la structurile ministerului, cu
privire la impactul aplicării strategiilor úi politicilor publice, úi propune, după caz,
factorilor de decizie ai ministerului variante úi modalităĠi de implementare a corecĠiilor ce
se impun;
• Propune publicarea pe pagina de internet a ministerului a unor informaĠii relevante
despre activitatea ministerului în domeniile de competenĠă ale UnităĠii, precum úi a
documentelor de politici publice supuse spre consultare potrivit prevederilor legale.
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2.2.2. Colectarea datelor
2.2.2.1. De ce este importantĄ colectarea datelor
Datele verificabile, de bună calitate sunt o componentă esenĠială a oricărei
propuneri de politică publică, atât pentru evaluările cantitative cât úi pentru cele
calitative. Activitatea de colectare a datelor intervine pe tot parcursul derulării
procesului de formulare a politicilor publice. Calitatea informaʕiilor furnizate pe
parcursul acestora asigură fundamentarea temeinică a soluʕiilor identificate precum
ʓi implementarea adecvată a acestora. În continuare este prezentat modul în care
activitatea de colectare a datelor intervine pe parcursul derulării procesului politicilor
publice.
Tabelul 2. Colectarea datelor
Definirea
Identificarea
problemei
opʖiunilor
Colectarea Date privind Date privind
datelor
situaʕia
diferitele
actuală
opʕiuni de
(date
soluʕionare a
statistice,
problemei
sondaje de
identificate
opinie)

Monitorizarea
Date privind
modul de
implementare
a politicii
publice

Evaluarea
impactului
Date privind
impactul soluʕiilor
identificate (date
rezultate din
aplicarea diferitelor
metode aplicate în
analiza de impact)

2.2.2.2. Cum colectĄm date relevante
În conformitate cu principiul proporĠionalităĠii, procesul de colectare a datelor trebuie
organizat în astfel încât să fie adecvat tipului de politică publică care este dezvoltată.
În funcĠie de natura propunerii, s-ar putea să nu fie nevoie de metode cantitative
complexe úi costisitoare, cum ar fi sondajele pe eúantioane mari, ci să fie suficiente
metode mai restrânse cum ar fi cercetarea de birou úi analiza documentelor
existente.
NOTĂ: De obicei colectarea datelor durează mai mult decât ar putea părea la
prima vedere. De aceea este bine să faceĠi o selecĠie a datelor publicate
relevante înainte de a angaja resurse suplimentare.
Printre informaĠiile uúor accesibile se numără:
• Rapoarte de monitorizare úi evaluare ale unor programe úi iniĠiative similare
anterioare;
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• Propuneri de politică publică úi documente de consultare din acelaúi
domeniu;
• Date statistice ale institutelor de cercetare statistică (INS , Eurostat úi
altele);
• Studii úi cercetări ale agenĠiilor naĠionale úi europene;
• Surse ale factorilor interesaĠi (de exemplu, audieri în diferite comisii sau
conferinĠe útiinĠifice);
• Institute úi agenĠii de cercetare, precum úi SINAPSE (pentru date útiinĠifice);
• Exemple úi experienĠe din alte state membre UE sau organizaĠii
internaĠionale (Banca Mondială, OECD, etc.).
Dacă nu este disponibilă niciuna din aceste surse, trebuie să căutaĠi cât mai
devreme posibil sprijin în cadrul departamentului dumneavoastră, la nivelului
guvernului sau din partea experĠilor externi.
Caseta 12. ùase reguli simple pentru colectarea datelor
•
•
•
•
•

Nu colectaĠi date dacă acestea sunt deja disponibile;
Nu inventaĠi măsuri noi atunci când cele deja testate sunt suficiente;
Nu ignoraĠi informaĠiile existente;
MăsuraĠi ceea ce este important, nu ceea ce este uúor de măsurat;
Nu colectaĠi date atunci când variabilele cauză ʓi variabilele efect nu pot fi distinse între
ele, ceea ce face imposibilă interpretarea corectă a acestor date;
• AlocaĠi de două ori mai mult timp pentru planificarea úi organizarea procesului decât
pentru colectarea propriu-zisă a datelor.

ExperienĠa arată că analiza datelor durează de două ori mai mult decât colectarea
lor, dacă nu au fost clar definite date necesare úi motivul colectării acestora.

2.2.2.3. Metode de colectare a datelor
Există o gamă variată de metode pentru colectarea datelor. OpĠiunile sugerate mai
jos nu sunt exclusive úi pot fi utilizate complementar în funcĠie de nevoile specifice
pentru propunerea de politică publică.
Metodele cantitative cele mai obiúnuite sunt:
• Sondajele: colectarea de date primare prin administrarea unui chestionar unui
eúantion reprezentativ de subiecĠi;
• Statistica descriptivă:
- măsoară tendinĠa centrală: media, mediana úi modul;
- măsoară dispersia: deviaĠia úi variaĠia standard;
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•

- măsoară asocierea: corelaʕia úi regresia;
Statistică inferenĠială: utilizează eúantioane úi populaĠii pentru testarea
ipotezelor.

Caseta 14. Elemente cheie în stabilirea eʓantionului
Conceptul de reprezentativitate
Reprezentativitatea se exprimă cantitativ prin eroarea limită de sondaj úi prin nivelul de
încredere. Un eúantion nu este reprezentativ în general ci în raport cu o anumită
caracteristică.
Reprezentativitatea depinde de:
Ȉ Eterogenitatea caracteristicilor populaĠiei
Ȉ Mărimea eúantionului
Ȉ Procedura de eúantionare
Reprezentativitatea eûantionului
Ȉ La acelaúi volum, calcule pe variabile mai omogene produc erori de eúantionare
mai mici.
Ȉ Cu cât volumul eúantionului este mai mare cu atât reprezentativitatea este mai
bună, dar relaĠia nu este liniară – cu cât eúantionul este mai mare cu atât sporul
de reprezentativitate este mai mic.
Ȉ Mărimea eúantionului este independentă de mărimea populaĠiei din care este
extras.
Ȉ Eúantioanele aleatoare (probabiliste) permit calculul erorilor de eúantionare, cele
nealeatoare nu. Dintre cele aleatoare, eúantioanele stratificate au erori mai mici
decât cele simplu probabiliste sau cluster.
Stabilirea mĄrimii eûantionului
Ȉ Mărimea eúantionului se va stabili în funcĠie de resurse úi de reprezentativitatea
dorită.
Ȉ În ceea ce priveúte reprezentativitatea, trebuie stabilit un nivel de încredere úi o
marjă de eroare.
Ȉ Se pleacă de la ipoteza pesimistă în ceea ce priveúte eterogenitatea populaĠiei
din punctul de vedere al unor caracteristici.
Proceduri de eûantionare
Ȉ Stabilirea unitĄġii de analizĄ úi a populaġiei. PopulaĠia din care se face iniĠial
selecĠia trebuie să cuprindă toĠi indivizii relevanĠi pentru studiu (populaġie
cercetatĄ sau universul cercetĄrii), iar apoi se pot elimina anumite categorii.
Ȉ Stabilirea cadrului de eûantionare – listă cu toĠi indivizii din populaĠie, de ex.
lista abonaĠilor telefonici, listele electorale. Lista trebuie să includă fiecare individ
odată.
Ȉ Limitele cadrelor de eúantionare:
– Lipsa unor elemente (inadecvată sau incompletă)
– Alt grad de agregare decât cel dorit (de ex. indivizi în loc de gospodării)
– Elemente în plus (ex. persoane de sex masculin úi persoane de sex
feminin peste 36 de ani când ne interesează doar femeile de până la 36
de ani)
– Elemente dublate
De la caz la caz aceste probleme trebuie rezolvate. În cazul în care nu există cadru de
eúantionare, eúantionarea poate privi grupurile sau ariile în care indivizii pot fi găsiĠi.
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Tipuri de eûantioane
• Eúantioane aleatoare úi nealeatoare (probabiliste úi ne-probabiliste)
• Eúantion aleatoriu: fiecare element al populaĠiei are o calculabilă de a fi selectat
în eúantion
• Proceduri de eúantionare probabiliste:
– Simplă aleatoare
– Stratificată
– Cluster
– Multistadială
• Proceduri de eúantionare nealeatoare:
– Pe cote
– Bulgăre de zăpadă
Eûantionarea simplĄ aleatoare
• Fiecare individ are o úansă identică de fi selectat în eúantion
– Se introduc toĠi indivizii în urnă úi se extrag rând pe rând cu
reintroducerea individului după extragere. Reintroducerea nu e necesară
dacă populaĠia este mare.
– Metoda tabelelor cu numere aleatoare
– Metoda pasului (eúantionarea sistematică) – calcularea pasului de
eúantionare
Eûantionarea prin stratificare
• Se împarte populaĠia în straturi după anumite criterii (variabile)
• Se selectează aleatoriu în cadrul straturilor
• Stratificare proporĠională: când se respectă proporĠiile dintre straturi din populaĠie
• Stratificarea neproporĠională – când nu se respectă aceste proporĠii – ex.
subeúantion de romi
• Presupune cunoaúterea distribuĠiei populaĠiei pe straturi
• Are o reprezentativitate mai bună decât eúantionarea simplă aleatoare
Eûantionarea cluster ûi multistadialĄ
• Când nu există cadru de eúantionare dar indivizii sunt cumva grupaĠi
• Vom selecta aleatoriu grupuri, sau úi mai mult, grupuri în cadrul unor grupuri
(judeĠ, localităĠi, stradă…)
• Dacă sunt introduúi în analiză toĠi indivizii din grup – eúantionare cluster
• Dacă sunt introduúi în eúantion doar anumiĠi membri ai grupului – eúantion
multistadial
• Reprezentativitate mai mică decât eúantionarea simplă aleatoare
Eûantioane neprobabiliste
• Eúantionarea pe cote
– Când nu avem cadru de eúantionare (ex. studenĠi)
• Eúantionarea tip bulgăre de zăpadă
– Când nu se cunosc decât unii dintre membri unei populaĠii; de aceútia
vom afla informaĠii pentru identificarea altor persoane din populaĠie
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Exemplul 1. Model de chestionar
SONDAJ privind îmbunătăʕirea activităĠilor parcurilor industriale
MAI implementează în prezent proiectul „Proces decizional la nivel MAI - Eficienʕă ʓi
Coerenʕă” finanʕat prin Fondul Social European, iar una dintre activităʕile din acest proiect
se referă la formularea unei politici publice privind îmbunătăʕirea ʓi stimularea activităʕii
parcurilor industriale. Un larg proces de consultare cu instituʕiile responsabile ale statului ʓi
autorităʕile locale, mediul asociativ ʓi de afaceri a fost demarat pentru ca rezultatele
acestei politici să răspundă nevoilor ʓi priorităʕilor beneficiarilor săi (societăʕi-administrator,
agenʕi economici localizaʕi în parcuri industriale, potenʕiali investitori, români sau străini).
Prin completarea chestionarului de faʕă, ca parte a acestei consultări, ne veʕi ajuta să
înʕelegem care sunt cele mai adecvate măsuri prin care autorităʕile statului, ʓi în particular
MAI pot susʕine dezvoltarea parcurilor industriale. Va informăm că datele furnizate de dvs.
vor fi tratate în strictă confidenʕialitate ʓi nu vor fi folosite decât în scopuri statistice ʓi vă
mulʕumim anticipat pentru interes.
Va rugăm să ne transmiteʕi chestionarul completat, prin fax sau scanat, prin e-mail, până la
data de ........, la: Fax:................ E-mail:.....................
Timp de completare: max. 20 min.
1. Denumirea ûi adresa locaġiei parcului industrial:
_________________________________________________________
3. Profilul societăʕii dvs.(specializarea): _______________________
4. Denumirea societĄġii:______________________________________
5. Clasificarea societĄġii dvs.:
1

Micro

2

Mica

3

Mijlocie

4

Mare

6. În ce an aʖi început investiʖia în proiect? Care estimaʖi cĄ a fost valoarea iniʖialĄ a
investiʖiei realizate de dvs. în parcul industrial:
Anul

Investiʖia / Ron

7. În ultimii trei ani, societatea Dvs. a înregistrat:
Anul
2008
009

Cifra de afaceri / Ron
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Nu ʔtiu / Nu pot aprecia
9
9

8. Efectivul salariaġilor în societatea dvs. la sfârûitul anului 2010:
____________număr persoane
Q1. Precizaġi principalii concurenġi ai parcului industrial, ʔi dacĄ, din câte
cunoaʔteʖi, aceʔtia deʖin titlu de parc industrial:
Denumire/Localitate:[...........................................] Deʕine titlu de parc industrial: Da

Nu

Denumire/Localitate:[...........................................] Deʕine titlu de parc industrial: Da

Nu

Denumire/Localitate:[...........................................] Deʕine titlu de parc industrial: Da

Nu

Q2. Care sunt principalele probleme cu care s-a confruntat în ultimii ani dezvoltarea
activitĄʖii dvs. în parcul industrial (bifaʖi una sau mai multe variante):
1
2
3
4
5

Lipsa sau insuficienʕa unor reʕele de infrastructură, inclusiv a reʕelel r de
transport
Probleme deosebite in relaʕia cu societate administrator
Lipsa unei strategii unitare a Guvernului în dezvoltarea parcurilor industriale
tehnologice, ʓtiinʕifice, clusterelor ʓi incubatoarelor de afaceri
Dificultăʕi de natură economică provenind din scăderea cererii sau blocaje
financiare cauzate de criza economică mondială
Altele, vă rugăm precizaʕi…………………………… .

Q3. Care consideraʖi cĄ sunt principalele mĄsuri pe care ar trebui sa le întreprindĄ
Guvernul României, ʔi în particular MAI, pentru creʔterea atractivitĄʖii ʔi
îmbunĄtĄʖirea activitĄʖii în parcurile industriale:
1
2
3
4

5
6

Întărirea cooperării cu autorităʕile administraʕiei publice locale pentru
asigurarea acordării facilităʕilor prevăzute în Codul Fiscal
Consolidarea (unificarea ʓi simplificarea) legislaʕiei care reglementează
activitatea parcurilor industriale, tehnologice, ʓtiinʕifice, clusterelor ʓ
incubatoarelor de afaceri
Creʓterea investiʕiilor în lucrări de infrastructură care să crească
competitivitatea parcurilor industriale din România
Creʓterea accesului la oportunităʕi de finanʕare prin includerea întreprinderilor
mari ʓi/sau a lucrărilor de infrastructură din parcurile industriale ca ʓi
solicitanʕi/activităʕi eligibile pentru finanʕare pr n fonduri structurile
Simplificarea cerinʕelor de acordare a titlurilor de parc industrial ʓi de raportare
a activităʕilor parcurilor industriale. În acest sens, precizaʕi care sunt cele mai
ineficiente ʓi consumatoare de timp 3 obligaʕii pentru înregistrarea/raportarea
activităʕii parcurilor industriale:……………… …………………………………...
Altele, vă rugăm precizaʕi……………………………….
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Q4. Din experienʖa dvs., care sunt principale aspecte care diferenʖiazĄ parcurile
industriale din România de cele din alte ʖĄri membre UE (bifaʖi una sau mai multe
variante):
1
2
3
4
5

7
8

Infrastructura, inclusiv de transport, mai dezvoltată
Cooperare mai strânsa între operatorii economici ʓi universităʕi, conducând la
o activitate de cercetare/dezvoltare mai eficientă ʓi coordonată
Gruparea unor agenʕi economici cu acelaʓi profil în zone cu capacităʕi de
transport inter-modal dezvoltate
Accentul pus pe clustere (specializarea parcurilor industriale), prin
concentrarea unor producători ʓi a subcontractorilor de componente ai
acestora în aceleaʓi parcuri industrial
Accentul pus pe dezvoltarea parcurilor industriale în afara zonelor populate,
pentru a diminua eventualele impactului negativ asupra mediului
Accentul pus pe dezvoltarea parcurilor industriale în zone defavorizate, ca
mijloc de a diminua disparităʕile economice regionale ʓi combate ʓomajul
Modalităʕi de sprijin din partea autorităʕilor publice centrale ʓi locale
Altele, vă rugăm precizaʕi……………………………….

Q5. Cunoaʔteʖi procedura de obʖinere a ajutorului de stat care se acordĄ parcurilor
industriale?
1

Da

2

Nu

3

Nu ʔtiu
rĄspund

/

Nu

Q6. Aʖi întâmpinat dificultĄʖi în obʖinerea acestuia? Daca da, care? (numai pentru cei
care au rĄspuns da la întrebarea Q5);
1.
1

Da

2

Nu

2.
3.

Procedura de urmat este neclară ʓi greoaie
Deʓi am urmat toate procedurile, ne-a fost
refuzată acordarea ajutorului de stat
Altele

Q7. Ajutoare de stat primite pânĄ în prezent ûi furnizorii acestora:
Valoarea facilităĠilor prevăzute de Codul Fiscal úi O.G. nr. 65/2001 de care a beneficiat
societatea dvs.:
___________________________Ron
Q8. Valoarea altor modalitĄġi de acordare de care a beneficiat societatea dvs.
Precizaġi, dupĄ caz:
1

actul normativ  2

programul de dezvoltare
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3

furnizorul

Q9. Care este infrastructura de care beneficiazĄ parcul industrial?
1
Electricitate
2
TelecomunicaĠii
3
Gaz
4
Alimentare apă
5
Canalizare
6
Drumuri
7
Altele (se vor specifica)
lte servicii
8
Post transformare
9
StaĠie epurare a apelor
uzate
10 StaĠie pompare apă
11 Parcare
1
Altele (se vor specifica)

D
1
1
1
1
1
1
1

NU
2
2
2
2
2
2


1

2
2

1
1
1
1

OBSERVAʔII

2
2
2

Q10a Aʖi accesat pânĄ în prezent finanʖĄri pentru afacerea dvs.?
1

Da

2

Nu

Q10b. Care a fost / este instituʖia finanʖatoare?
1
AM POR - Ministerul Dezvoltării Regionale ʓi Turismului
2
AM POS CCE – Ministerul Economiei
3
AM POS DRU – Ministerul Munc i
4
Alta?
Q11. Persoana de contact

Nume
Funcʕie
Sursa: MAI/UPP

Metodele calitative utilizate în mod normal sunt:
•

Interviurile (structurate/nestructurate): utilizate în etape iniĠială a procesului
pentru a obĠine informaĠii de la factorii interesaĠi, atunci când există puĠine date
disponibile referitoare la contextul larg al politicii publice úi problemele care
trebuie rezolvate;

•

Brainstorming/metodele expert/Delphi: utilizate atât pentru definirea problemei,
cât úi a opĠiunilor de politică publică, se bazează pe selectarea unui grup de
experĠi interni sau externi care îúi pot prezenta opiniile în mod structurat; în timp
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ce brainstormingul are doar scopul de a genera idei iar critica nu este permisă,
metoda Delphi utilizează chestionare din ce în ce mai precise în mai multe
runde, care sunt apoi procesate statistic úi părerile fundamental diferite trebuie
justificate;
Caseta 14. Când folosim metoda Delphi?
•
•
•
•
•

•

Când problema nu se poate baza pe tehnici analitice ci pe judecăʕi colective ale
experʕilor;
Cei care participă în realizarea politicii publice nu pot acoperi toate aspectele
problemei ʓi au specializări diferite;
Comunicarea faʕă în faʕă este mai eficientă;
Întâlnirile în grupuri nu sunt fezabile din cauza costurilor de timp ʓi alte resurse;
EficienĠa întâlnirilor faĠă în faĠă poate fi crescută printr-un proces de comunicare
de grup;
Există neînʕelegeri între participanʕi din cauza intereselor divergente.

Caseta 15. Paúi ai procesului - metoda Delphi
Organizarea echipei de colectare a datelor
• Întocmirea chestionarelor
• Identificarea úi recrutarea experʕilor
• Distribuirea chestionarelor
• Analiza comentariilor úi feedback pentru experʕi după fiecare rundă
• Scrierea raportului final
Implicarea experʖilor
• Completează chestionarele
• Dacă metoda Delphi este faĠă în faĠă, participă la evenimentele programate
Moderatorul
• Dacă metoda Delphi este faĠă în faĠă, moderează ʓi facilitează procesul

•

Focus-grupul: realizat cu grupuri relativ mari de persoane, împărĠite pe categorii
afectate, implică un chestionar cu maxim 4-6 teme pentru fiecare categorie.
Răspunsurile trebuie centralizate într-un raport final care evidenʕiază atât
opiniile comune cât úi pe cele divergente.

Exemplul 2. Metodologie de organizare focus-grup
Dorim să purtăm o discuĠie liberă úi prietenoasă, unde fiecare opinie este importantă úi
bine venită la masa de discuĠie. DiscuĠia va dura între 1 oră úi 1.30 de minute. Nu există
răspunsuri corecte sau greúite, úi fiecare este invitat să intervină liber în discuĠie atunci
când simte nevoia. Vă rugăm să vorbiĠi tare úi să evitaĠi să vă întrerupeĠi colegii pentru a
putea acorda fiecăruia atenĠia cuvenită. Eu voi lansa câte o temă de discuĠie úi vă rog sa
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interveniĠi cu propriile dvs. percepĠii.
Vă asigurăm că identitatea dvs. va rămâne confidenĠială úi informaĠiile dvs. personale nu
vor fi dezvăluite în discuĠiile sau publicaĠiile care rezultă din această analiză. În sfârúit,
înainte de a începe úi a da drumul la înregistrare, am dori să útim câteva lucruri despre
dvs. Vă rog pe fiecare în parte să vă prezentaĠi cu numele, funcĠia, vechimea dvs. în
instituĠie.
Dacă există întrebări sau nelămuriri din partea dvs. până în acest moment vă rog să mi le
semnalaĠi. Acum că ne-am cunoscut, vă voi adresa o serie de întrebări úi aú dori ca fiecare
dintre dvs. Să intervină úi să îúi exprime părerile. Opiniile úi părerile dvs. sunt foarte
importante. Nu există opinii corecte sau greúite.
Temele de discuĠie
I. Problemele existente în relaġia dintre Parchet ûi poliġia ruralĄ - Percepġia asupra
intereselor proprii ale grupului afectat / interesat
Q1 Cum se desfăúoară în acest moment colaborarea dintre Parchet úi posturile de poliĠie/
poliĠiile comunale pentru infracĠiunile comise în mediul rural? Ce rol au în acest proces
birourile/formaĠiunile de poliĠie rurală de la nivelul poliĠiilor municipale/orăúeneúti? Cât de
mulĠumit sunteĠi de această colaborare?
Q2 Cat de mulʕumiʕi sunteĠi de modul de realizare de către poliĠiúti a activităĠii de cercetare
úi instrumentare a dosarelor sub aspectul celerităĠii, calităĠii muncii? Ce aĠi vrea să facă
poliĠistul diferit de ce face acum?
Q3 Care sunt cauzele acestor probleme identificate până acum?
II. Percepġia asupra modului de rezolvare a problemelor
Q4 Cum credeĠi că pot fi rezolvate aceste probleme identificate până acum? Cum aĠi vedea
o nouă organizare a poliĠiei rurale? De ce? Care sunt beneficiile úi care sunt riscurile?
Q5 Ce aĠi face dvs. dacă aĠi ocupa o poziĠie de decizie la nivel naĠional úi aĠi dori
îmbunătăĠirea poliĠiei rurale astfel încât colaborarea cu Parchetul să fie excelentă?
III. Percepġia asupra impactului celor trei variante de soluġionare agreate la nivelul
grupului de lucru
[Moderatorul prezintă variantele de soluĠionare agreate la nivelul grupului de lucru]
Q6 Din perspectiva colaborării dintre Parchet úi poliĠie, care soluĠie de reorganizare vi se
pare cea mai potrivită? De ce? Care sunt beneficiile úi care sunt riscurile?
Q7 Ce aĠi face dvs. dacă aĠi avea putere totală de decizie în această problemă?
Q8 Ce credeĠi că se va schimba dacă activitatea a 3-10 posturi actuale de poliĠie comunală
va fi preluată de o secĠie nou înfiinĠate de poliĠie rurală? Cum v-ar afecta pe dvs. o
asemenea schimbare? Dar dacă s-ar înfiinĠa o singură secĠie pe raza teritorială de acĠiune
a Parchetului?
Sursa: MAI /UPP
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•

Studiul de caz: utilizat pentru a descrie domeniul relevant al politicii publice,
este adecvat atunci când nu este suficient timp pentru a colecta date
cantitative, deoarece informează asupra aspectelor specifice referitoare la
natura problemelor care trebuie rezolvate;

•

Analiza SWOT: utilizată în timpul sesiunilor de brainstorming pentru
identificarea celor mai importante puncte tari, puncte slabe, oportunităĠi úi
ameninĠări dintr-o listă extinsă de idei;

Figura 8. Analiza SWOT

Puncte tari

Puncte slabe
Factori interni

Factori
+

Factori -

Factori externi

OportunităĠi

Pericole

Sursa: Institutul Naʕional de Administraʕie
Este important de cunoscut că Punctele Tari ʓi Punctele Slabe ale analizei SWOT
vor fi extrase din mediul intern al instituʕiei care pregăteʓte politica publică în timp ce
Oportunităʕile ʓi Ameninʕările vor fi identificate din mediul extern al instituʕiei.
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Exemplul 3. Analiza SWOT. Planul Strategic Instituʕional al MAI

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

• ExistenĠa unui cadru normativ adaptat în mare
măsură standardelor Uniunii Europene;
• ExistenĠa resurselor umane de înaltă calificare
(pregătire de specialitate, creativitate, cunoútinĠe
de limbi străine);
• SusĠinerea managerială a iniĠiativelor destinate
îmbunătăĠirii activităĠii desfăúurate la nivelul
ministerului;
• Interesul personalului pentru perfecĠionare
continuă prin participarea la cursuri de
specializare úi/sau de master, seminarii, instruiri
ale personalului care urmăresc îmbunătăĠirea
activităĠii curente;
• CompetenĠa de a iniĠia úi elabora propuneri de
acte normative, documente de politici publice,
instrumente de planificare strategică úi bugetară,
în domeniul specific de activitate al ministerului;
• Capacitatea de a asigura asistenĠă de calitate, în
timp util beneficiarilor (identificarea, elaborarea,
implementarea úi monitorizarea de mecanisme úi
instrumente specifice pentru modernizarea
administraĠiei publice úi pentru întărirea capacităĠii
instituĠionale în domeniul ordinii úi siguranĠei
publice);
• Acumularea unei experienĠe în privinĠa
managementului proiectelor, ceea ce permite
valorificarea oportunităĠilor naĠionale úi
internaĠionale de atragere de fonduri pe liniile de
finanĠare disponibile;
• ExistenĠa unor proceduri de lucru elaborate la
nivelul structurilor în vederea eficientizării
activităĠilor desfăúurate (metodologii de lucru,
strategii de susĠinere a procesului de reformă a
administraĠiei publice, mijloace moderne de
abordare a fenomenului infracĠional);
• Capacitate operaĠională úi mobilitate, care permit
conectări de efort organizaĠional în funcĠie de
tipurile úi nivelul de risc identificat;
• ExistenĠa unor sisteme de comunicaĠii úi
informatică moderne în sprijinul actului de
comandă, control, coordonare úi execuĠie;
• ExerciĠiul gestionării unor situaĠii de criză/ conflict,
în misiuni internaĠionale de menĠinere a păcii, care
consolidează cunoútinĠele úi experienĠa

• Schimbări frecvente la nivelul factorilor
de conducere/decizie ai Ministerului
AdministraĠiei úi Internelor, precum úi
în structura organizatorică a
ministerului;
• Componente de buget
subdimensionate în raport cu
necesităĠile reale, care are drept
consecinĠă insuficienĠa mijloacelor de
intervenĠie, de deplasare, deficitul de
muniĠii specifice, deficitul de personal,
insuficienĠa spaĠiilor adecvate de
lucru,a spaĠiilor de depozitare,
echipamentelor IT, biroticii, etc.;
• Risc de supraîncărcare cu sarcini a
personalului din cadrul structurilor ca
urmare a deficitului de resurse umane
înregistrat;
• MenĠinerea unor elemente birocratice
în derularea activităĠii, cu implicaĠii
asupra consumului ineficient de
resurse (distribuirea mesajelor úi
adreselor se realizează preponderent
pe suport de hârtie, comunicarea
electronică fiind insuficient utilizată);
• DificultăĠi în implementarea proiectelor
finanĠate din fonduri externe;
• Nivelul scăzut al accesului la
magistrale de comunicaĠii datorită
volumului redus al investiĠiilor în
infrastructura de comunicaĠii úi
informatică;
• InexistenĠa unui stoc de materiale
necesare în cazul producerii unor
evenimente majore, catastrofe, atacuri
teroriste sau dezastre, pentru
relevarea, ridicarea, ambalarea,
conservarea úi transportul urmelor úi
mijloacelor materiale de probă;
• Lipsa soluĠiilor tehnice de recuperare a
datelor în caz de dezastru.
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personalului implicat, oferind totodată suport
motivaĠional pentru întregul personal;
• Participarea la misiunile internaĠionale organizate
sub egida ONU, UE sau altor organisme
internaĠionale;
• ExistenĠa unui sistem de parteneriat deschis cu
instituĠii publice, ONG-uri úi organizaĠii
internaĠionale cu atribuĠii în domeniul de activitate
al ministerului;
• Asigurarea transparenĠei úi deschiderii către
mass-media úi societatea civilă.

OPORTUNITăĠI

AMENINĠăRI

• LegislaĠie în domeniul de competenĠă aliniată la
legislaĠia europeană;
• Simplificarea procedurilor administrative prin
proceduri de simplificare reglementate
• Asigurarea unui cadru instituĠional viabil pentru
managementul eficient al PODCA, conform
standardelor europene;
• AbsorbĠia fondurilor structurale pentru derularea
de proiecte care vizează creúterea calităĠii
serviciilor furnizate către cetăĠeni;
• Creúterea gradului de descentralizare prin
transferul competenĠelor către nivelul local;
• Implementarea mecanismelor de planificare
strategică la nivel local;
• Dezvoltarea unui sistem alternativ de formare
continuă, tip e-learning pentru administraĠia
publică din România;
• Metode úi mijloace moderne de diseminare a
informaĠiilor privind eficientizarea activităĠii
actorilor locali
• Disponibilitatea autorităĠilor administraĠiei publice
locale de a colabora/a răspunde solicitărilor de
consultare din partea MAI;
• Colaborare eficientă cu factori guvernamentali úi
non-guvernamentali prin încheierea de
protocoale/acorduri cu parteneri interni úi externi;
• Participări úi contribuĠii directe la grupuri de lucru,
comitete, seminarii, conferinĠe;
• Participări úi contribuĠii directe la grupuri de lucru,
comitete, seminarii, conferinĠe;
• Perspectiva aderării României la spaĠiul
Schengen, implică adaptarea sistemului de
pregătire a personalului, pentru dobândirea
cunoútinĠelor úi a deprinderilor necesare executării

• Stabilitate politică scăzută, la nivel
naĠional, care determină fluctuaĠie a
personalului de conducere pe posturi,
precum úi modificarea obiectivelor
ministerului;
• AbsenĠa unor mecanisme care să
asigure direcĠionarea resurselor
financiare în virtutea principiului
eficienĠei;
• DificultăĠi în circuitul de avizare a
documentelor ca urmare a instabilităĠii
politice sau modificărilor legislative
frecvente;
• Capacitate redusă a unor beneficiari de
a depune proiecte pentru accesarea de
fonduri la nivel local (sate, comune);
• Sincope în comunicarea úi primirea
datelor úi informaĠiilor de la structurile
subordonate, în special administraĠie,
datorită lipsei personalului de
specialitate;
• Schimbări frecvente de persoane în
rândul partenerilor, nedesemnarea
aceloraúi persoane în cadrul grupurilor
de lucru;
• Fonduri insuficiente alocate pentru
formarea úi perfecĠionarea angajaĠilor
din cadrul structurilor
• Încrederea scăzută a cetăĠenilor în
instituĠiile statului úi percepĠia eronată a
opiniei publice cu privire la rolul úi
activităĠile desfăúurate de direcĠiile
responsabile cu controlul, prevenirea úi
combaterea corupĠiei, precum úi a celor
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•
•

•

•

misiunilor specifice, în condiĠiile cooperării pentru
menĠinerea ordinii publice úi securităĠii naĠionale
pe teritoriile statelor membre;
Implementarea sistemului informatic RESPER în
perioada 2011–2013 (reĠea a statelor UE privind
permisele de conducere);
Dezvoltarea sistemului de colectare, stocare,
procesare úi analiză a informaĠiilor din sfera
economico-financiară, în vederea creúterii
performanĠei activităĠii de investigare a fraudelor úi
corupĠiei;
Posibilitatea corelării activităĠilor de reprezentare
úi cooperare în vederea stabilirii unei politici
externe a PoliĠiei Române în domeniul cooperării
poliĠieneúti;
Respectarea angajamentelor României în ceea ce
priveúte participarea la asigurarea securităĠii
europene úi nord – atlantice, precum úi a regulilor
internaĠionale ale aviaĠiei.

care Ġin de protecĠia informaĠiilor
clasificate;
• Exodul forĠei de muncă din România pe
alte pieĠe din Uniunea Europeană sau
internaĠionale;
• ApariĠia unor noi obligaĠii în calitate de
stat membru al Uniunii Europene.

•

Arborele problemei: identificarea tuturor problemelor majore relevante pentru
domeniul politicii publice úi a relaĠiilor de cauzalitate între acestea, în scopul
înĠelegerii contextului úi efectelor potenĠiale ale implementării unei politici
publice3;

•

Diagrama os de peúte: analiză a cauzelor úi efectelor, care descrie atât
problemele care determină politica publică cât úi obiectivele acesteia;

Caseta 16. Etapele realizării diagramei os de peste4
• Identificarea problemei;
• Stabilirea factorilor majori implicaĠi (min. 3-4 factori);
• Pentru multe politici publice, factorii standard pot fi: instituĠionali, procedurali, bazaĠi
pe competenĠe úi resurse;
• Identificarea posibilelor cauze pentru fiecare factor (în cazul factorilor complecúi, este
recomandabil să fie împărĠiĠi în sub-cauze);
• Analiza diagramei “os de peúte” úi realizarea altor etape necesare pentru detalierea
corespunzătoare a cauzei;
• Formularea paúilor necesari / soluĠiile problemei.

3
4

Exemplificarea arborelui problemă se regăseʓte în capitolul privind definirea problemei
Prezentare SGG, Anca Ghinea ʓi Dragoʓ Negoiʕă
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Figura 9. Diagrama os de peʓte
U܈or ܈i rapid aplicabilă interven܊iei în sisteme relativ mici ܈i clar delimitate; ajută nevoii de
interven܊ii structurale în care nu sunt mai multe probleme independente

Echipament

Proceduri de lucru

Problemă teoretică:
Lipsa de celeritate în
răspuns la apelurile
către numărul de
urgen܊ă 112

Comunicarea

•

Personalul

Analiza documentară/cercetarea de birou: un mod structurat de colectare a
datelor relevante utilizând rapoartele, studiile úi statistice deja existente.

Atunci când utilizaʕi diferite metode de colectare a datelor, trebuie întotdeauna să
luaĠi în considerare două criterii cheie pentru datele colectate úi utilizate ulterior.
Acestea trebuie să fie:
• fiabile (obĠineĠi aceleaúi rezultate dacă repetaĠi procesul de colectare a
datelor);
• valide (sunteĠi siguri că datele reflectă ceea ce trebuie să măsoare).

2.2.3. Consultarea ûi procesul politicilor publice
2.2.3.1. Rolul consultĄrii
Consultarea reflectă direct principiile transparenĠei, participării úi legitimităĠii acĠiunii
guvernamentale.
Consultarea este o parte integrantă fundamentală a procesului de elaborare a
politicilor publice. Propunerea de politică publică trebuie să fie atât un document
analitic, cât úi un document de consultare. Din acest motiv, este esenĠial ca cele
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două procese – elaborarea documentului de politică publică úi consultarea – să fie
armonizate úi realizate în mod complementar.
Procesul de consultare oferă o ocazie excelentă analistului de politică publică pentru
a colecta informaĠiile deĠinute de surse ne-guvernamentale, la un cost scăzut.
Consultarea serveúte, în special, următoarelor funcĠii:
• reducerea disparităĠilor informaĠionale între administraĠia publică úi factorii
afectaĠi de politica publică;
• extinderea bazei empirice pentru luarea deciziei;
• creúterea transparenĠei úi responsabilităĠii;
• reducerea riscului de captură sau eúec de reglementare úi a consecinĠelor
neintenĠionate;
• îmbunătăĠirea implementării prin identificarea barierelor úi dificultăĠilor încă de
la început.
NOTĂ: Consultarea nu este una dintre etapele procesului de politică publică (din
acest motiv această secĠiune se află în capitolul referitor la proceduri). Consultarea
trebuie considerată o abordare continuă care permite atât culegerea de informaĠii cât
úi validarea acestora. Nu trebuie să folosiĠi consultarea pentru a negocia esenĠa
politicii publice discutate.

Tabelul 3. Avantaje ʓi dezavantaje ale consultării
Consultarea

Avantaje

Dezavantaje

• Consultarea poate oferi
perspective dificil de surprins prin
alte metode;
• Pune la un loc perspective
culturale diferite;
• Generează costuri ascunse úi
riscuri;
• Generează câútigători úi perdanĠi;
• DeterminanĠii poziĠiilor contrare;
• Cauze de bază sau ascunse;
• Consultarea poate întări
legitimitatea deciziilor;
• Consultarea poate îmbunătăĠi
reacĠiile administraĠiei úi
corelarea dintre politici úi
circumstanĠele locale;

• Consultarea poate conduce la
întârzieri în luarea deciziei;
• Identificarea úi informarea
grupurilor de interese,
obĠinerea punctelor de vedere,
includerea acestor informaĠii în
analiza efectuată úi
transmiterea informaʕiilor în
sens invers reprezintă un
proces care consumă timp úi
care poate avea implicaĠii
financiare mari;
• Consultarea creează
rezistenʕa, creând probleme
legate de prezentarea
informaĠiilor către public;
• Măreʓte aʓteptările;

Există o serie întreagă de abordări pentru angajarea unei relaĠii cu părĠile interesate.
Între acestea se numără:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Întâlniri personale (de regulă, necesare periodic în cazul factorilor
interesaĠi cu influenĠă);
Cooptarea părĠilor interesate în comitete directoare, consultative sau în
grupuri de lucru;
Prezentări în faĠa echipelor de angajaĠi sau a consiliilor de administraĠie
(conducerii);
Recrutarea membrilor de echipă din rândul organizaĠiilor interesate;
Colaborarea în activităĠi cheie cu organizaĠiile părĠilor interesate;
Desfăúurarea unui exerciĠiu de consultare publică úi elaborarea unui
raport intermediar;
Seminarii pentru dezbaterea largă a unor aspecte sau teme specifice;
Comunicarea în scris - buletine informative, materiale actualizate sau în
formă preliminară;
Utilizarea instrumentelor electronice – poʓta electronică;
Publicarea unor documente cheie pe situl internet;
Grupuri de dezbatere tematică úi seminarii – de exemplu, acestea pot
reprezenta modalităĠi eficiente de implicare a membrilor, organizaĠiilor
reprezentative úi a utilizatorilor dintr-un anumit sector.

2.2.3.2. Etape legale ale consultĄrii
O serie de reglementări prevăd consultarea la nivelul actelor normative sau politicilor
publice. Procesul de consultare se realizează pe două paliere:

2.2.3.2.1.Consultarea cu instituʖiile publice/consultarea interministerialĄ
În conformitate cu prevederile HG 750/2005, consultarea interministerială se
desfăúoară în mod normal prin intermediul consiliilor responsabile pentru anumite
probleme de politică publică.
Activitatea consiliilor interministeriale permanente este reglementată prin HG
750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente. Fiecare
consiliu are în responsabilitate un domeniu de politici publice (ex. afaceri interne,
politici sociale, afaceri europene, administraʕie publică) ʓi asigură coordonarea
implementării politicilor din domeniul său de competenʕă. Printre atribuʕiile consiliilor
interministeriale se numără monitorizarea ʓi evaluarea, raportarea, coerenʕa
implementării, dar ʓi stabilirea priorităʕilor de politică publică din domeniul relevant.
Pe lângă aceste consilii permanente, ʓedinʕa pregătitoare a ʓedinʕei de guvern
asigură, de asemenea, coordonarea interministerială.
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2.2.3.2.2. Consultarea cu societatea civilĄ
Participarea cetăĠenilor la luarea deciziilor publice este reglementată print-o serie de
acte normative care se referă la:
Accesul la informaĠiile publice (obligatoriu/la cerere)
• Prevederile Art.31 din Constituʕie referitoare la accesul liber al cetăĠenilor la
informaĠiile publice;
• Legea 544/2001 referitoare la accesul la informaĠiile publice stabileúte
modalităĠile de acces úi termenele limită pentru furnizarea de către instituĠiile
publice a informaĠiilor relevante la cerere.
Consultarea publică (a cetăĠenilor) – dezbateri publice, consultare, referendum,
participarea activă a cetăĠenilor, parteneriate
• Prevederile art. 68 din Constituʕie referitoare la natura publică a dezbaterilor
Parlamentului;
• Legea 52/2003 privind transparenĠa decizională în administraĠia publică
stabileúte termenele úi condiĠiile pentru asigurarea accesului cetăĠenilor la
deciziile de interes public;
• Legea administraĠiei publice locale nr. 215/2001 reglementează participarea
publică la procesele decizionale ale autorităĠilor administraĠiei locale;
• Legea141/2004 pentru modificarea legii 215/2001 introduce o nouă prevedere
referitoare la iniĠiativele cetăĠenilor pentru noi acte normative.
• HG 775/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de
elaborare, monitorizare úi evaluare a politicilor publice la nivel central
reglementează procesul de formulare a politicilor publice, în cadrul căruia
ministerele iniĠiatoare de propuneri de politici publice trebuie să desfăúoare
consultări cu factorii interesaĠi;
• HG 1361/2006 privind conĠinutul instrumentului de prezentare úi motivare a
proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului reglementează
procesul de elaborare a actelor normative úi stabileúte formatul pentru
informaĠiile obĠinute în timpul procesului de consultare. Astfel, procesul de
consultare este considerat parte integrantă a evaluării impactului
reglementărilor.
În ceea ce priveʓte consultarea actorilor interesaĠi privind politicile publice ʓi actele
normative, legislaʕia privind reglementarea în domeniul politicilor publice conʕine o
serie de obligativităʕi legate de consultare:
• H.G. nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de
elaborare, monitorizare úi evaluare a politicilor publice la nivel central.
Această hotărâre, prima de acest gen formulată la nivelul administraʕiei
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publice centrale din România, impune elaborarea propunerii de politici publice
anterior elaborării propunerilor de acte normative iniĠiate de Guvern. Aceasta
trebuie să includă informaĠii cu privire la:
- scopul úi obiectivele politicii publice;
- beneficiarii politicii publice;
- variante de soluĠionare a problemei de politică publică;
- impactul economic, social úi ecologic (acolo unde este cazul);
- procesul de consultare;
- monitorizarea úi evaluarea politicii publice;
- planul de acĠiuni necesar implementării ulterioare a acesteia.
• H.G. nr. 870/2006 privind Strategia pentru îmbunătăĠirea sistemului de
elaborare, coordonare úi planificare a politicilor publice la nivelul administraĠiei
publice centrale (2006 – 2010). Unul din obiectivele specifice ale strategiei
vizează:
- Elaborarea unor proceduri clar definite de consultare úi coordonare
în planificarea úi formularea politicilor publice în vederea promovării
unei culturi de comunicare în administraĠia publică.
• H.G. nr. 1361/2006 privind conĠinutul instrumentului de prezentare úi motivare
a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului.
Hotărârea de Guvern, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007, reprezintă o
măsură de implementare a Strategiei pentru îmbunătăĠirea sistemului de
elaborare, coordonare úi planificare a politicilor publice la nivelul administraĠiei
publice centrale úi detaliază structura úi conĠinutul instrumentului de
prezentare úi motivare (expunere de motive, notă de fundamentare úi
referatul de aprobare) reglementat prin Legea nr. 24/2000. H.G. nr.
1361/2006 solicită instituĠiilor administraĠiei publice centrale informaĠii
detaliate cu privire la:
- Motivul emiterii actului normativ
- Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
- Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe
termen scurt (pentru anul curent), cât úi pe termen lung (pe 5 ani)
- Efectele proiectului de act normativ asupra legislaĠiei în vigoare
- Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act
normativ
- ActivităĠi de informare publică
- Măsuri de implementare a proiectului de act normativ.
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectelor de acte normative conform
HG 1361/2006:
1. InformaĠii privind procesul de consultare cu organizaĠiile neguvernamentale,
institute de cercetare úi alte organisme implicate;
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2. Fundamentarea alegerii organizaĠiilor cu care a avut loc consultarea precum
úi a modului în care activitatea acestor organizaĠii este legată de obiectul
proiectului de act normativ;
Consultările organizate cu autorităĠile administraĠiei publice locale, în situaĠia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităĠi ale acestor autorităĠi, în condiĠiile
Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităĠilor administraĠiei publice locale la elaborarea proiectelor de
acte normative.
Hotărârea nr. 561 din 10 mai 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea ʓi prezentarea
proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum
ʓi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării face referire la toate prevederile
legale cu privire la obligaʕiile de consultare ʓi transparenʕă publică.

2.2.3.3. Organizarea consultĄrii în timpul elaborĄrii propunerii de
politicĄ publicĄ
Realizarea unui plan de consultări poate fi utilă în asigurarea eficienĠei úi eficacităĠii
procesului de consultare. Planul trebuie să includă următoarele aspecte:

2.2.3.3.1. Când trebuie sĄ consultĄm?
Consultarea poate fi demarată în orice moment. Cu toate acestea, există
constrângeri obiective de care trebuie să Ġinem seama în gestionarea procesului de
elaborare a politicii publice. Acestea includ constrângeri de ordin bugetar, limite de
timp, asigurarea confidenĠialităĠii, etc.
De asemenea, este important să definim ce dorim să obĠinem în urma procesului de
consultare, deoarece adesea acest lucru determină momentul (úi forma) consultării.
Consultarea poate facilita generarea de idei noi (brainstorming), colectarea datelor
factuale, rafinarea úi validarea informaĠiilor existente.
Pentru asigurarea consultărilor preliminare cu structurile asociative ale autorităʕilor
administraʕiei publice locale, autorităʕile publice iniʕiatoare au obligaʕia transmiterii
proiectelor de acte normative preʓedinʕilor structurilor asociative, în conformitate cu
dispoziʕiile HG 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale
autorităʕilor administraʕiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.
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Pentru asigurarea consultărilor preliminare cu partenerii sociali, autorităʕile publice
iniʕiatoare au obligaʕia să supună proiectele de acte normative cu caracter
economico-social analizei comisiilor de dialog social, constituite în cadrul acestora în
conformitate cu prevederile HG 369/2009 privind constituirea ʓi funcʕionarea
comisiilor de dialog social la nivelul administraʕiei publice centrale ʓi la nivel
teritorial.
Pentru consultarea pe marginea politicilor publice după ce propunerea a fost
realizată, HG 561/2009 menʕionează: “În procesul de elaborare a proiectelor de
acte normative, autorităʕile publice iniʕiatoare au obligaʕia să respecte regulile
procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenʕei decizionale, prevăzute de
Legea nr. 52/2003 privind transparenʕa decizională în administraʕia publică.”

2.2.3.3.2. Conġinutul consultĄrii
Practic, pot fi organizate consultări pentru fiecare dintre etapele analitice ale
propunerii de politici publice. Pentru fiecare dintre etapele în care dorim să obĠinem
input extern instituʕiei, trebuie să elaborăm întrebări specifice adaptate. De exemplu,
putem să cerem feedback úi informaĠii pentru a valida úi întări analiza următoarelor
elemente:
Caseta 17. ConĠinutul consultării
Definirea problemei:
• Este problema definită úi înĠeleasă corect?
• Este scenariul de referinĠă proiectat rezonabil în
viitor?
Obiectivele definite:
OpĠiuni:
Costuri úi beneficii:

Alte efecte:

• Sunt obiectivele stabilite adecvate pentru problema
identificată?
• Sunt opĠiunile identificate realiste úi rezonabile?
• Ar trebui luate în considerare úi alte opĠiuni?
• Analiza identifică toate costurile úi beneficiile importante
ale opĠiunii?
• Ce alte costuri úi beneficii trebuie luate în considerare?
• Există date care pot fi colectate pentru a creúte precizia
costurilor úi beneficiilor úi a comparaĠiei între opĠiuni?
• Ar trebuie adăugate în analiză úi alte efecte, cum ar fi
efectele distributive?

O tehnică eficientă este formularea unor întrebări cât se poate de specifice, pentru a
obʕine răspunsuri relevante. Cu cât întrebările sunt mai specifice, cu atât mai utile
vor fi informaʕiile obʕinute.
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Consultarea este întărită semnificativ dacă documentul complet al propunerii de
politică publică este publicat pentru informare úi comentarii. Această practică se
referă la publicarea analizei úi/sau iniĠiativei propuse pe website-ul instituĠiei sau al
Guvernului úi în Monitorul Oficial, fiind deschisă oricăror comentarii din partea
publicului. Nu toate statele aplică procedura de publicare pentru comentarii, cu toate
că este considerată bună practică publicarea „documentelor de consultare” sau a
„cărĠilor albe” care furnizează factorilor interesaĠi informaĠii esenĠiale despre opĠiunile
posibile de implementare a politicii publice.
Pentru a fi reală úi eficace, consultarea trebuie să implice mai mult de o singură
opĠiune, astfel încât să permită o comparare a acĠiunilor alternative. OpĠiunea de
menĠinere a situaĠiei actuale úi scenariul de referinĠă trebuie incluse úi discutate în
documentul de consultare.

2.2.3.3.3. Cine trebuie consultat?
În propunerea de politică publică trebuie identificaĠi principalii factori interesaĠi care
trebuie implicaĠi în procesul de consultare, iar aceútia trebuie să cuprindă o plajă
largă mai degrabă decât un grup restrâns. Procesul de consultare nu trebuie să
excludă niciodată actori care au un interes legitim.
• Un proces de consultare bun atrage opiniile tuturor factorilor care au un interes
semnificativ, informaĠii relevante úi un rol în implementarea politicii publice.
• Un proces de consultare slab permite doar accesul factorilor interesaĠi
dominanĠi, puternici úi influenĠi.
Cu cât procesul de consultare se apropie mai mult de ideea de lobby, cu atât
rezultatele obĠinute vor fi mai inadecvate pentru selectarea celei mai bune soluĠii din
punct de vedere al raportului cost-eficacitate.
În termeni generali, factorii interesaĠi sunt:
•

•
•

Persoane, grupuri sau organizaʕii ale căror interese sunt afectate de problemă
sau ale căror activităĠi influenĠează major problema. Factorii interesaĠi pot
cuprinde úi alte niveluri administrative la nivel naĠional sau alte state membre
UE sau terĠe;
Persoane, grupuri sau organizaʕii care dispun de informaĠii, resurse úi expertiză
necesare pentru realizarea analizei de impact, formularea strategiei úi
implementare;
Persoane, grupuri sau organizaʕii care controlează instrumentele de
implementare relevante.
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Matricea de mai jos vă oferă posibilitatea să identificaʕi actorii cheie cu interese în
realizare/nerealizarea unei politici publice. Colectarea de date pentru realizarea
matricei se poate realiza prin intermediul unui brainstorming la nivelul iniʕiatorului
politicii publice sau prin listarea iniʕiativelor similare în care diverʓi actori ʓi-au arătat
interesul. Actorii cheie cu interese pot fi împărʕiʕi în două categorii:
a. Direct implicaʕi
- În cadrul instituʕiei iniʕiatoare (conducătorii instituʕiei, departamentele cu atribuʕii
formale în validarea politicii publice)
- În afara instituʕiei iniʕiatoare (instituʕii care au atribuʕii directe în domeniul politicii
publice, asociaʕii profesionale)
b. Indirect implicaʕi
- Societatea civilă (sindicate, organizaʕii non guvernamentale)
- Mass-media
- Cetăʕeni
Tabelul 4. Matricea factorilor interesaʕi
Analiza
Factori
interesaġi

Aspecte
cheie,
preocupări,
perspective

Cât
de
favorabilă?

Plan de acġiune

Cât
de
afectată?

Cât
de
influentă?

Cum
vor fi
implicaĠi?

Când
vor fi
implicaĠi?

Responsabil

A
B

2.2.3.3.4. Cum realizĄm consultarea?
Există o serie de reguli pentru organizarea unei consultări. Câteva dintre acestea
sunt prezentate pe scurt mai jos. Una dintre cele mai importante recomandări, care
este valabilă pentru toate formele de consultare, este aceea de a pune la dispoziĠie
celor consultaĠi documente clare, concise úi care cuprind toate informaĠiile necesare.
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Caseta 18. Reguli de urmat în procesul de consultare
• Puneʕi la dispoziĠia celor consultaĠi documente clare, concise úi care cuprind toate informaĠiile
necesare
• Identificaʕi clar obiectivele consultării úi oferiʕi respondenĠilor informaĠii despre tipul de
răspuns aúteptat din partea lor.
• Faceʕi diferenĠa între întrebările cu opĠiuni deschise úi întrebările în care variantele sunt
limitate. Întrebările trebuie să fie specifice úi să se refere la aspecte concrete. Formulările
sugestive sau cele cu un singur răspuns „corect” trebuie evitate, iar stakeholderii să fie
încurajaĠi să ofere cât mai multe informaĠii în sprijinul opiniilor lor pentru a putea permite o
evaluare mai realistă a motivaĠiilor pe care se bazează punctele lor de vedere.
• Selectaʕi forma de consultare adecvată pentru nevoile specifice ale unei anumite propuneri
de politică publică. Pentru a facilita comunicarea, trebuie avută în vedere adaptabilitatea
formei de consultare la grupul sau grupurile Ġintă.
• Alegeʕi instrumentele de consultare în funcʕie de cine urmează a fi consultat, în legătură cu
ce úi care sunt resursele úi timpul disponibile.

Pentru a avea succes, trebuie să identificăm clar obiectivele consultării úi să le
oferim respondenĠilor informaĠii despre tipul de răspuns aúteptat din partea lor. Ar
putea fi util, de exemplu, să facem diferenĠa între întrebările cu opĠiuni deschise úi
întrebările în care variantele sunt limitate. Întrebările trebuie să fie specifice úi să se
refere la aspecte concrete. Formulările sugestive sau cele cu un singur răspuns
„corect” trebuie evitate, iar stakeholderii să fie încurajaĠi să ofere cât mai multe
informaĠii în sprijinul opiniilor lor pentru a putea permite o evaluare mai realistă a
motivaĠiilor pe care se bazează punctele lor de vedere.
Apoi, trebuie selectată forma de consultare adecvată pentru nevoile specifice ale
unei anumite propuneri de politică publică. În al doilea rând, pentru a facilita
comunicarea, trebuie avută în vedere adaptabilitatea formei de consultare la grupul
sau grupurile Ġintă.
Alegerea instrumentelor de consultare depinde în mare măsură de cine urmează a fi
consultat, în legătură cu ce úi care sunt resursele úi timpul disponibile.
Tabelul de mai jos oferă câteva instrumente posibile de consultare úi prezintă modul
în care se compară acestea din punct de vedere al reprezentativităĠii (câĠi factori
interesaĠi pot fi consultaĠi) úi al complexităĠii úi costului (din punct de vedere financiar
úi de timp):
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Tabelul 5. Instrumente de consultare
Instrument de consultare
Reprezentativitate
(numĄrul factorilor
interesaʖi)

Complexitate/cost

Focus grup/ brainstorming

mică

scăzut

Interviuri semi-structurate

mică

mediu

ʒedinʕe publice

medie

mediu

Publicare pentru comentarii

mare

mediu

Sondaje

mare

ridicat

Este de la sine înĠeles că un proces de consultare structurat úi adaptat problemelor
specifice (de exemplu, un chestionar cu întrebări închise úi cât se poate de exacte)
va produce informaĠii mai uúor de procesat decât o consultare generală,
nestructurată (de exemplu, solicitarea de comentarii pe baza unui proiect legislativ).
Modul de colectare a datelor: Chestionarul
Structura chestionarului, formularea întrebărilor, tipul de întrebări ʓi prezentarea
chestionarelor sunt elemente cheie pentru ca demersul de consultare să îʓi
îndeplinească obiectivele, iar rezultatele să poată susʕine/contrazice variantele de
politici publice. Comisia Europeană recomandă următoarele:
Structura chestionarului
- Includerea unei introduceri privind contextul realizării chestionarului, scopul
ʓi obiectivele consultării
- Explicarea modului în care va fi oferit feedback-ul ʓi informaʕii despre
următoarele faze ale procesului
- Informaʕii solicitate beneficiarilor cu privire la datele de identificare ʓi garanʕii
privind confidenʕialitatea răspunsurilor
- Instrucʕiuni pentru completare (atunci când este nevoie)
- Se porneʓte de la întrebări generale la întrebări specifice
- La sfârʓitul chestionarului, alocaʕi spaʕiu pentru ca respondenʕii să poată
comenta pe marginea relevanʕei chestionarului
Formularea întrebĄrilor
- Întrebările trebuie să fie scurte ʓi simple. Evitaʕi dubla negaʕie. EvitaĠi
întrebări de tipul: “Cât de mult dezaprobaʕi imposibilitatea de a primi toate
informaʕiile relevante de la o singură sursă...”, ʓi folosiʕi mai degrabă “Cât de
mult apreciaʕi posibilitatea.....”
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-

Folosiʕi întrebări de control dacă este dificil să introduceʕi întrebări simple. O
întrebare de control se referă la reformularea unei chestiuni problematice
plasată într-un alt loc din chestionar. Dacă răspunsul la ambele întrebări nu
este identic, atunci renunʕaĠi la ambele întrebări.

Tipuri de întrebĄri
- Întrebări închise: evitaʕi răspunsuri simple de tipul da/nu; utilizaʕi scale prin
care respondenʕii să-ʓi poată exprima poziʕia faʕă de problemă (de la
aprobare puternică la dezaprobare puternică, de exemplu). Aceste întrebări
trebuie să ofere ʓi posibilitatea de a înregistra lipsa unui răspuns sau a
preferinʕelor (nu ʓtiu/nu răspund)
- Întrebări deschise: permit înregistrarea unor opinii calitative ʓi o mai mare
libertate de exprimare, dar sunt mai greu de codificat ʓi interpretat
Prezentarea chestionarului
- Se recomandă utilizarea graficii, a opʕiunilor de editare (bold/italic) pentru
scoaterea în evidenʕă a anumitor întrebări, lăsarea unui spaʕiu suficient de
răspuns pentru întrebările deschise
Un alt aspect important vizează modalitatea de realizare a sondajului. Chestionarul
poate fi operat de un operator de interviu, poate fi completat electronic de către
respondent sau poate fi completat direct pe un site web specializat unde
respondentul completează datele în mod simplu.

2.2.3.3.5. Cât timp trebuie sĄ dureze consultarea?
Programul pentru consultare trebuie specificat în propunerea de politică publică sau
documentul de consultare. Timpul necesar pentru consultare depinde de
complexitatea úi de poziĠiile actorilor interesaĠi faĠă de propunerea de politică
publică.
BunĄ practicĄ
De regulă, timpul alocat pentru consultare nu trebuie să fie mai scurt de 30 de zile. De
exemplu, Marea Britanie recomandă o perioadă minimă de 12 săptămâni, iar Comisia
Europeană de minim 8 săptămâni de consultare cu actorii interesaʕi.

Pentru asigurarea consultărilor preliminare cu partenerii sociali, autorităʕile publice
iniʕiatoare au obligaʕia să supună proiectele de acte normative cu caracter
economico-social analizei comisiilor de dialog social, constituite în cadrul acestora în
conformitate cu prevederile HG 369/2009 privind constituirea ʓi funcʕionarea
comisiilor de dialog social la nivelul administraʕiei publice centrale ʓi la nivel
teritorial.
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Legea 52/2003 privind transparenʕa decizională solicită alocarea unei perioade de
minimum 30 de zile pentru consultarea publică, având propunerea postată atât la
sediul iniʕiatorului cât ʓi pe pagina de internet. În situaʕii excepʕionale, se pot realiza
pagini web separate pentru consultarea pe marginea unei propuneri de politici
publice de importanʕă majoră (de ex. legea educaʕiei naĠionale), dar resursele
financiare nu permit de fiecare dată acest demers. Este foarte important ca anunʕul
privind consultarea publică să fie evidenʕiat astfel încât cei interesaʕi să poată
formula amendamente, iar amendamentele respective să fie colectate în timp de
aprobarea/respingerea acestora să fie însoʕite de argumente.

2.2.3.4. Cum utilizĄm consultarea
Atunci când sunt organizate consultări pentru elaborarea unei propuneri de politică
publică, trebuie să utilizăm rezultatele obʕinute în mod eficient ʓi obiectiv. Acest
lucru poate fi dificil în unele situaʕii. Există câteva capcane pe care trebuie să le
luăm în considerare pentru a nu vicia rezultatele obʕinute, printre care:
•

•

Diferenʕa între dovezi ʓi opinii. Dacă utilizăm consultarea pentru colectarea unor
date, trebuie să verificăm dacă metoda utilizată este corectă ʓi adecvată ʓi să
încercăm să validăm robusteʕea rezultatelor. Există câteva metode care pot
îmbunătăʕi semnificativ calitatea datelor: verificarea de către alʕi experʕi (peer
review), compararea cu alte studii sau analiza de senzitivitate.
Ponderea inputurilor reprezentative. Nu toate grupurile de interese au aceeaʓi
capacitate de a lua parte la consultări sau de a-ʓi exprima opiniile în mod
convingător. Din acest motiv, poate fi nevoie de eforturi suplimentare pentru a
asigura contribuʕia tuturor grupurilor relevante la procesul de consultare. În
cazul în care există un număr mic de răspunsuri, din partea unui grup restrâns
de interese, trebuie să avem grijă atunci când tragem concluzii în urma
consultării. În acelaʓi timp, dacă o opinie este expusă de un număr semnificativ
de cetăʕeni sau stakeholderi, aceasta trebuie ponderată corespunzător.

Tabelul 6. Matricea actorilor interesaʕi
Grupul

Interesul grupului
în ceea ce priveûte
problema

Resursele

Capacitatea de a
mobiliza
resurselor

Poziġia vizavi
de problemĄ

Sursa: Lindenberg úi Crosby, 1981

•

În prima coloană sunt specificate grupurile care vor fi afectate de politica
publică.
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•
•

•
•

În cea de-a doua coloană sunt trecute interese ale grupului care vor fi
afectate. Întrebarea cheie este care sunt interesele specifice ale grupului în
ceea ce priveúte politica?
A treia coloană cuprinde resursele deʕinute de grup pentru susĠinerea
deciziei Întrebările sunt: este grupul în măsură să ofere informaĠii specifice?
PrezenĠa grupului poate fi importantă pentru implementarea sau blocarea
politicii publice?
A patra coloană conʕine resursele ce pot fi aduse pentru susĠinere.
Mobilizare rapidă este importantă dacă problema este urgentă.
Ultima coloană surprinde poziĠia grupului în ceea ce priveúte problema de
politică publică.

2.2.3.5. Raportarea concluziilor consultĄrii
În unele cazuri, propunerea de politică publică va fi finalizată după desfăʓurarea
consultării. În orice caz, propunerea de politică publică trebuie să includă informaʕiile
relevante despre consultarea/consultările organizate, deoarece furnizarea feedbackului este esenʕială. În raportarea concluziilor consultării trebuie cuprinse cel puʕin
următoarele elemente:
•
•
•
•

ce grupuri de factori interesaʕi au fost consultate, în ce etape ale elaborării
politicii publice ʓi cum (consultări publice sau cu anumite grupuri, dacă au fost
selectaʕi doar anumiʕi actori, de ce a fost aleasă această variantă);
sinteza principalelor rezultate ʓi comentarii primite, modul în care acestea au
fost luat în considerare sau justificarea neincluderii acestora în propunerea de
politică publică;
îndeplinirea tuturor standardelor minime legale cu privire la consultare, iar în
cazul în care acestea nu au fost îndeplinite, justificarea acestui lucru;
ce date au fost solicitate, ce date au fost obʕinute ʓi cum au fost acestea utilizate
(dacă scopul consultării a fost colectarea unor date factuale).

Tabelul 7. Mod de raportare a concluziilor consultării
Factori
Rezultate ʔi
Justificarea
Date colectate
Interesaʖi comentarii absenʖei acestora în
de la actorii
primite
procesul de
implicaʖi
consultare
x
x
x
x
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Feedback

X

2.2.3.6. Exemple ʔi bune practici
OECD oferă un volum de informaʕii important cu privire la utilizarea consultării în
cadrul procesului de realizarea a politicilor publice/analizelor de impact a
reglementărilor. Unele dintre acestea au caracter general ʓi se pot aplica în
majoritatea cazurilor. Astfel, este nevoie să acordaʕi o atenʕie sporită următoarelor
aspecte:
Caseta 19. Recomandări OECD cu privire la consultare
Ȉ
Ȉ
Ȉ
Ȉ

Procesul de consultare trebuie să înceapă devreme.
Consultările trebuie susʕinute pe toată perioada de realizarea a politicii publice ʓi să
nu fie îndreptate către un singur eveniment de consultare.
Experʕii sau cei care se ocupă de realizarea politicilor publice trebuie să ʓtie, să
identifice cele mai relevante grupuri sau persoane pentru participarea la procesul de
consultare.
Consultările ar trebui să fie transparente. Informaʕiile legate de consultări ar trebui
publicate în presă ʓi pe site-urile de specialitate.

Tot OECD oferă o colecʕie de bune practici din experienʕa internaʕională a
organizaʕiei. Acestea sunt subsumate unei serii de principii de care trebuie să ʕineʕi
cont atunci când programaʕi ʓi desfăʓuraʕi procese de consultare:
1. ConsecvenĠă ʓi flexibilitate
-

Consultările trebuie să fie suficient de flexibile astfel încât să aducă participanʕi,
dar în acelaʓi timp trebuie să îndeplinească anumite standarde minime pentru a
asigura consecvenĠă ʓi încredere în proces;
Standardele minime permit părʕilor să evalueze dacă consultările au fost
realizate corespunzător ʓi oferă ghidaj pentru iniʕiatorii politicilor cu privire la
acest lucru;
Adoptarea mai multor strategii ʓi abordări permite un acces mai bun la o gamă
mai mare de actori interesaʕi.

2. Consultarea trebuie să fie: la timp, echilibrată, să atingă mai mulʕi actori ʓi să fie
un proces continuu
-

Consultările la timp ajută la identificarea celor mai bune opʕiuni de politici;
Consultarea este efectivă, dacă informaʕiile necesare sunt colectate din timp;
Oferirea unor informaʕii consistente cu privire la politica publică poate genera
dezbateri mai consistente ;
Maximizarea participării (facilitarea accesului celor mai puʕin interesaʕi) poate fi
stimulată prin: diseminarea informaʕiei prin canale inovative, redactarea în limbaj
simplu ʓi accesibil, evidenʕierea principalelor probleme ʓi implicaʕiile acestora
pentru actorii afectaʕi.
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3. Transparenʕă ʓi responsivitate
Consultarea este eficace atunci când organizatorii săi au în minte următoarele
aspecte:
-

Clarifică ce fel de informaʕii sunt necesar a fi făcute publice;
Explică procesul prin care se va lua decizia ʓi care sunt oportunităʕile
participării;
Se asigură că punctele de vedere formulate de actori au fost luate în
considerare;
Se asigură că punctele de vedere formulate de actori au primit răspuns.

4. Consultarea ca parte a culturii administrative
-

Politicile privind consultarea sunt susʕinute la nivel politic ʓi stimulate cu
personal, instruire ʓi resurse;
Monitorizarea ʓi evaluarea regulate ale proceselor de consultare sunt foarte
importante.

Practicile concrete constituie la rândul lor exemple pentru derularea cu succes a
proceselor de consultare în procesul de realizare a politicilor publice. Astfel, o serie
de organizaʕii au dezvoltat ghiduri, metodologii sau site-uri web pentru îmbunătăʕirea
consultării publice. Mai jos este prezentată o bună practică în acest sens,
identificată la nivelul Statului Missouri din Statele Unite ale Americii.
BunĄ PracticĄ
Un exemplu de bună practică cu privire la consultarea publicului ʓi contribuabililor este
portalul web al Statului Missouri din Statele Unite ale Americii “Missouri Accountability
Portal” (http://mapyourtaxes.mo.gov). În cadrul acestui website sunt publicate toate
informaʕiile financiare cu privire la cheltuielile publice realizate de către administraʕia
statului în toate domeniile de activitate. Astfel, putem găsi în cadrul website-ului informaʕii
cu privire la plata salariaʕilor, procedurile de achiziʕii publice precum ʓi contractele cu
diverʓi furnizori de servicii. De asemenea, pentru informarea contribuabililor ʓi livrarea în
timp real a informaʕiilor, publicului îi este oferită o situaʕie a celor care nu îʓi plătesc taxele
ʓi impozitele.
Acest tip de informaʕii sunt utile din perspectiva celui care iniʕiază politici publice dar ʓi
pentru informarea corectă a publicului care se va implica în deciziile viitoare ale instituʕiei
respective în cunoʓtinʕă de cauză.
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III.

Etape analitice pentru elaborarea propunerilor de politici
publice în MAI

3.1. Definirea problemei
3.1.1 Importanʕa acestei etape
3.1.2 Erori frecvente
3.1.3 Ce înseamnă definirea problemei?
3.1.3.1 Eroare frecventă: Confundarea problemei cu
posibile soluĠii
3.1.4 Cum definim o problemă?
3.1.4.1 Arborele problemei
3.1.5 Rezolvarea situaʕiilor dificile cu multiple probleme – Analiza
Pareto
3.1.6. Exemple úi bune practici
3.2. Stabilirea situaĠiei de referinĠă
3.2.1 ImportanĠa acestei etape
3.2.2 Dezvoltarea scenariilor
3.2.2.1 Analiza contextului
3.2.2.2 Cum se construiesc scenariile
3.2.1.2.1. Analiza de senzitivitate
3.2.1.2.2. Analiza de risc
3.2.3 Exemple úi bune practici
3.3. Identificarea obiectivelor
3.3.1 ImportanĠa acestei etape
3.3.2 Cum să stabilim obiective folositoare
3.3.2.1 Alegerea obiectivelor ca măsuri ale performanĠei
3.3.2.2 Luarea în considerare a constrângerilor
3.3.2.3 Stabilirea unei ierarhii a obiectivelor
3.3.2.4 Obiectivele SMART
3.3.3 Când definim obiectivele
3.3.4 Exemple úi bune practici
3.4. Identificarea opĠiunilor
3.4.1 ImportanĠa acestei etape
3.4.2 Cum identificăm opĠiunile
3.4.2.1 Tipuri de opĠiuni posibile
3.4.2.2 Identificarea úi selectarea progresivă a opĠiunilor
3.4.2.3 Respectarea principiului proporĠionalităĠii
3.4.3 Exemplu
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3.5. Analiza impactului
3.5.1. ImportanĠa acestei etape
3.5.2 Definirea costurilor úi beneficiilor
3.5.2.1 Beneficii ale reglementărilor
3.5.2.1.1. Beneficii pentru cine?
3.5.2.1.2. Ce fel de beneficii?
3.5.2.1.3. Cum să exprimăm beneficiile?
3.5.2.2 Costuri de reglementare
3.5.2.2.1 Costuri pentru cine?
3.5.2.2.2. Ce tipuri de costuri?
3.5.2.2.3. Cum exprimăm costurile?
3.5.3 Definirea tipurilor de impacturi
3.5.3.1 Impacturile economice, sociale úi ecologice
3.5.3.2 Efectele distributive
3.5.3.3 Impacturile specifice
3.5.3.4 Sarcinile administrative
3.5.4 Măsurarea impactului
3.5.4.1 Modelul Cost Standard
3.5.4.2 Rata de actualizare
3.5.4.2.1. Formula pentru valoarea actualizată netă
3.5.4.2.2. Costurile úi beneficiile anualizate
3.5.4.2.3. Tabelul valorilor actualizate
3.5.4.3 Evaluarea impactului neeconomic
3.5.4.3.1. Monetizarea impacturilor neeconomice
3.5.4.3.2. Analiza cantitativă a impacturilor asupra
sănătăĠii
3.5.4.3.3. Metode nemonetare
3.5.4.3.4. Metode monetare
3.5.4.3.5. Analiza cantitativă a impacturilor asupra
mediului
3.5.4.4 Modele cantitative
3.6. Compararea úi prezentarea opĠiunilor
3.6.1 ImportanĠa acestei etape
3.6.2 Cum comparăm opĠiunile
3.6.2.1 Analiza cost-beneficiu
3.6.2.1.1. Ce este analiza cost-beneficiu?
3.6.2.1.2. Când trebuie utilizată ACB?
3.6.2.1.3. Cum se realizează ACB?
3.6.2.2 Analiza cost-eficacitate
3.6.2.2.1. Ce este analiza cost-eficacitate?
3.6.2.2.2. Când trebuie utilizată ACE?
3.6.2.2.3. Cum se realizează ACE?
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3.6.2.3 Analiza multicriterială
3.6.2.3.1. Ce este analiza multicriterială?
3.6.2.3.2. Când trebuie utilizată AMC?
3.6.2.3.3. Cum se realizează AMC?
3.6.2.4 Alte tehnici
3.6.2.4.1. Analiza costului de conformitate
3.6.3 Cum prezentăm opĠiunile
3.6.4 Recomandarea unei opĠiuni
3.6.4.1 OpĠiunea recomandată
3.6.4.2 Ierarhizarea opĠiunilor
3.6.4.2.1. Cum ierarhizăm opĠiunile?
3.7. Proiectarea sistemului de monitorizare úi evaluare viitoare
3.7.1 ImportanĠa acestei etape
3.7.2 De ce este nevoie de un sistem detaliat de monitorizare úi
evaluare?
3.7.2.1 Examinarea resurselor
3.7.2.2 Închiderea ciclului politicii publice
3.7.3 Cum proiectăm sistemul de monitorizare úi evaluare
3.7.3.1 Indicatori
3.7.3.2 Planificarea activităĠilor de monitorizare úi evaluare
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3.1. Definirea problemei
3.1.1. Importanġa acestei etape
Pentru a putea rezolva a problemă, trebuie să o definim corect!
Definirea problemei este considerată unul dintre cei mai importanĠi factori care
afectează calitatea unei propuneri de politică publică, deoarece reprezintă elementul
de bază pe care sunt construiĠi paúii ulteriori. Dacă problema nu este definită clar úi
corect, soluĠiile elaborate nu vor putea contribui la rezolvarea acesteia. Nicio
analiză, oricât de sofisticată úi de bine fundamentată ar fi, nu poate rezolva o
problemă care nu este identificată corect. Din acest motiv, este extrem de important
să acordăm timp úi resurse adecvate pentru realizarea acestei etape.
Caseta 20. Paʓi următori
•
•
•
•
•
•
•

Definirea problemei
Stabilirea situaĠiei de referinĠă
Identificarea obiectivelor
Identificarea opĠiunilor
Analiza impactului
Compararea úi prezentarea opĠiunilor
Proiectarea sistemului de monitorizare úi evaluare viitoare

3.1.2. Erori frecvente
Deseori când este elaborată o politică publică, se porneúte de la premise greʓite în
definirea problemei. Printre acestea se numără:
•

„Este la latitudinea mea să “definesc” problema.” – Chiar dacă în unele
cazuri această afirmaĠie poate fi corectă, cel mai frecvent problema există
deja pe agenda publică úi nu este percepută úi definită similar de diferiĠi
actori. Valoarea adăugată pe care o poate aduce echipa care elaborează
politica publică este „redefinirea” problemei într-un mod cât mai obiectiv.

•

„Nu pot face prea multe deoarece ministrul a luat deja o decizie/deoarece
trebuie să transpun o directivă europeană.” – Aceasta este situaĠia diametral
opusă celei de mai sus. Se întâmplă adesea ca propunerile legislative să fie
iniĠiate ca urmare a obligativităĠii respectării unor tratate internaĠionale sau
intereselor politice ale guvernului. În aceste cazuri, echipa responsabilă
pentru politica publică poate avea tendinĠa de a trece automat, fără a face o
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analiză, la elaborarea propunerii legislative. Însă, chiar úi în aceste cazuri,
este util să contextualizăm úi să redefinim problema, deoarece etapele
următoare, în special identificarea úi selectarea opĠiunilor, depind de acest
prim pas.
•

„Reprezint Statul, iar Statul este singurul legiuitor.” – Unul dintre obiectivele
fundamentale ale utilizării unui proces structurat de elaborare a propunerilor
de politici publice este acela de a verifica dacă emiterea unui act normativ
este cea mai bună soluĠie úi, în acest caz, care este autoritatea publică cea
mai în măsură să decidă úi să implementeze reglementarea. IntervenĠia
publică nu este întotdeauna cea mai eficientă úi eficace metodă de a
rezolva o problemă.

•

„Am deja toate informaĠiile disponibile despre problemă din interiorul
departamentului unde lucrez.” – Acest lucru este doar parĠial adevărat.
Pentru cele mai multe probleme, există surse bogate de informaĠii atât în
alte instituĠii publice, cât úi în afara administraĠiei publice.

•

„M-am mai confruntat cu acest lucru, útiu că problema este simplă, unică úi
evidentă.” – Această premisă este corectă pentru anumite probleme tehnice
(de exemplu, reglementarea dimensiunii Ġevilor în sistemele de alimentare
cu apă), însă, de obicei, problemele de politici publice sunt complexe úi
multifaĠetate.

3.1.3. Ce înseamnĄ definirea problemei?
Comisia Europeană consideră de definirea problemei înseamnă găsirea
răspunsurilor la următoarele întrebări:
•

Care este situaĠia sau problema care necesită o acĠiune?

•

Care sunt cauzele fundamentale ale problemei?

•

De ce este aceasta o problemă?

•

Cine este afectat, în ce mod úi în ce măsură?

•

Cum ar evolua problema dacă nu am face nimic? Scenariile trebuie să ia în
considerare acĠiunile deja întreprinse sau planificate la nivelul UE, al statelor
membre sau al altor actori.

3.1.3.1. Eroare frecventĄ: Confundarea problemei cu posibile soluġii
De multe ori, există tendinĠa de a defini o problemă prin intermediul soluĠiilor pentru
rezolvarea acesteia. Nicio problemă nu poate fi definită ca „nu există o reglementare
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în acest domeniu” sau „drepturile consumatorilor nu sunt destul de clare”.
Elaborarea unui act normativ sau clarificarea drepturilor legale sunt soluĠii posibile
pentru o problemă, nu o problemă în sine. Există úi alte soluĠii cum ar fi o mai bună
punere în aplicare a legislaĠiei existente, sancĠiuni mai mari pentru nerespectarea
reglementărilor sau educarea consumatorilor.
De exemplu, problema la care ne referim ar putea fi definită astfel: „Consumatorii
cumpără fără să útie marfă contrafăcută, ceea ce duce la pierderi economice pentru
ei úi la scăderea cotei de piaĠă a producătorilor de marfă autentică.” Una dintre
soluĠiile care ar putea fi identificate pentru rezolvarea acestei probleme este
„clarificarea drepturilor legale prin elaborarea unui act normativ”.
O altă eroare frecventă este definirea problemei în termeni ca „lipsa de…” sau
„nevoia de …”, deoarece această formulare sugerează definirea obiectivelor úi
alegerea instrumentelor de politică publică.

3.1.4. Cum definim o problemĄ?
Un element esenĠial în definirea adecvată a problemei este identificarea cauzelor
acesteia úi stabilirea modului în care anumiĠi factori specifici determină problema. În
acest mod, este mai uúor să acĠionăm asupra cauzelor úi nu asupra simptomelor
problemei.
Exemplul 4. Definirea problemei
Exemplu
Creʔterea
calitĄʖii
serviciului
poliʖienesc în
mediul rural

Definire corectĄ

Definire incorectĄ

Principala cauză care se află la rădăcina
problemelor identificate constă în forma
actuală de organizare a poliĠiei rurale.
Organizarea actuală conduce la dispersarea
resurselor umane, úi, pe cale de consecinĠă, a
tuturor celorlalte tipuri de resurse disponibile
(logistice, de coordonare, financiare etc.).
Astfel, la un nivel similar de populaĠie,
comunităĠile cu risc criminogen ridicat/situaĠie
operativă dificilă, în care volumul de muncă úi
complexitatea activităĠii este mare, beneficiază
de resurse aproximativ egale (umane, logistice
etc.) cu cele în care riscul criminogen este
scăzut. În aceste condiĠii, este reclamat la
nivelul sistemului deficitul de personal, corelat
cu volumul mare de muncă.

Principalele probleme
identificate la nivelul poliĠiei
din mediul rural sunt deficitul
de personal úi
supraîncărcarea cu sarcini,
insuficienĠa mijloacelor
materiale úi financiare,
creúterea uúoară a trendul
infracĠionalităĠii, creúterea
numărului de agresiuni
îndreptate împotriva
poliʕiʓtilor pentru că aceútia
sunt nevoiĠi să intervină
singuri la evenimente.

Sursa: MAI/UPP
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3.1.4.1. Arborele problemei
O metodă directă de identificare a cauzelor unei probleme este utilizarea aúa
numitului arbore al problemei.
Analiza arborelui problemei este utilizată frecvent pentru a stabili efectele negative
ale situaĠiei actuale, pentru a identifica obstacolele reale pe care intervenĠia publică
(prin legislaĠie sau alte mijloace) intenĠionează să le îndepărteze úi pentru a furniza
un mod de ierarhizare a problemelor. În general, această abordare se
concretizează într-o formă grafică (vezi exemplul de mai jos), după ce este aplicat
următorul raĠionament:
Caseta 21. Arborele problemei
Problema este … (definirea efectului final care se doreúte a fi eliminat)
•

Deoarece …. (cauza primară) – putem să o rezolvăm?
9 Deoarece …. (cauza secundară) – putem să o rezolvăm?
-

Deoarece … (cauza terĠiară) – putem să o rezolvăm?

9 Deoarece …. (cauza secundară) – putem să o rezolvăm?
-

Deoarece … (cauza terĠiară) – putem să o rezolvăm?

Prima parte din definirea problemei este o declaraĠie despre problema fundamentală
pe care administraĠia publică intenĠionează să o rezolve. Este, însă, nevoie să
identificăm cauzele („deoarece …”), pentru că reglementările trebuie elaborate în
aúa fel încât să atace cauzele care creează problema de rezolvat. În mod ideal, ar
trebui identificate toate cauzele relevante, în mod cât mai detaliat, pentru a facilita
elaborarea soluĠiilor de politică publică. Dacă nu este luată în considerare o cauză
importantă a problemei, este posibil ca ulterior să nu fie identificată o soluĠie pentru
aceasta.
Fiecare dintre cauzele finale trebuie definită în mod suficient de detaliat pentru a
permite elaborarea soluĠiilor de politică publică. În practică, analiza arborelui
problemei urmează trei paúi:
•

Enumerarea diferitelor probleme legate de situaĠia care trebuie rezolvată;

•

Stabilirea unei ierarhii a problemelor, în sensul identificării relaĠiilor între
probleme (cauzele primare la un nivel inferior; efectele la un nivel superior;
dacă o problemă nu este nici cauză, nici efect, se situează la acelaúi nivel);

•

SchiĠarea unei structuri de arbore (în situaĠii complexe pot exista mai multe
probleme rădăcină sau noduri iniĠiale ale arborelui).
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Un exemplu concret poate fi oferit prin politica Guvernului privind managerii publici.
În definirea problemei au apărut o serie de probleme cat sunt sintetizate în arborele
problemă de mai jos:
Figura 10. Definirea problemei
Definirea problemei – politica managerilor publici (micro)
AbsenĠa unor responsabilităĠi
clare pentru MP

Plasarea MP se realizează
în funcĠie de ofertă

Principiile de stabilire a
salariilor nu sunt
comunicate clar

DeficienĠele modelului STS (MP
nu sunt corelate complet)

Instrumente limitate pentru
oportunităĠi de carieră

Plasarea managerilor publici Crearea posturilor/poziĠiilor de MP
nu este corelată direct cu nevoile
nu este bine definită
sistemului administraĠiei publice.

Probleme legate de sistemul administraġiei publice
Lipsa oportunităĠilor
pentru carieră

InconsecvenĠe privind
stimulentele

Nu sunt definite nevoile

Lipsa unei viziuni

Sistemul administraĠiei
publice este prea birocratic

Sursa: INA, Schema Tinerilor Profesioniʓti
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Cultura din administraĠia
publică nu susĠine
schimbarea

3.1.5. Rezolvarea situaʖiilor dificile cu multiple probleme – Analiza
Pareto
Analiza Pareto este o tehnică statistică de clasificare a sarcinilor reduse ca număr,
dar cu efect semnificativ. Se bazează pe principiul Pareto care stabileúte că 20% din
resurse generează 80% din întreaga muncă, sau, în termeni de ameliorare a
calităĠii, majoritatea problemelor (80%) au câteva cauze cheie (20%).
Analiza Pareto poate fi folosită când sunt întâlnite multiple probleme intercorelate
sau o problemă comună cu multiple cauze. În această tehnică este posibilă
înregistrarea numărului de probleme ʓi cauze ʓi frecvenʕa acestora. Obiectivul
analizei Pareto este de a observa problemele ʓi de a determine frecvenʕa acestora.
În schimb se obʕin informaʕiile care duc la prioritizarea efortului necesar pentru a
petrece timp pe activităʕile ce vor duce la obʕinerea celui mai mare impact.
În cadrul uneia dintre politicile publice realizate în cadrul proiectului „Proces
decizional la nivel MAI – Eficienʕă ʓi Coerenʕă” - Stimularea constituirii úi dezvoltării
parcurilor industriale - a fost utilizată analiza Pareto pentru a putea identifica care
sunt principalele probleme ce pot afecta politica parcurilor industriale în România.
Datele au fost culese printr-o sondare a opiniei experʕilor in acest domeniu. Se
evidenʕiază, aʓa cum arată historiograma de mai jos, 4 probleme principale care
trebuie considerate la definirea corectă a problemei.
3.1.6. Exemple ûi bune practici
Pentru a putea simplifica procesul de înregistrare a problemelor identificate la nivelul
unităʕii dumneavoastră, puteʕi utiliza acest tabel simplu în care fiecare problemă este
adăugată.
Caseta 22. Formular: Identificarea cauzelor problemelor
Dată:

Membrii Grupului:

Listaʕi pe scurt factorii care consideraʕi că generează problema pe care aʕi identificat-o
(aduceʕi ʓi dovezi în acest sens):
Factor 1
Factor 2
Factor x

Pentru a identifica cele mai importante probleme care generează nevoia de realizare
a politicii publice, puteʕi utiliza metoda Pareto (menʕionată si mai sus). Această
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metodă vă permite să izolaʕi acele probleme care sunt menʕionate ca fiind cu
adevărat cauze ale problemelor.
Exemplul 5. Aplicarea analizei Pareto

Analiza Pareto

Probleme in dezvoltarea parcurilor industriale
60

100%

50

0

60%

Dificultati in a beneficia de
facilitatile prevazute in
schema de ajutor de stat

Cerinte administrative de
acordare a titlurilor de PI si
raportarea prea mari

[42]

Dificultati de natura
economica provenind din
scaderea cererii sau blocaje
financiare cauzate de criza
economica mondiala

10

Infrastructura (inclusiv de
transport) insuficient
dezvoltata

20

Neeligibilitatea pentru
finantare din fonduri
europene

30

Lipsa stimulentelor pentru
investitii in regiuni mai putin
dezvoltate economic

Probleme

40

40%

Cumulative %

80%

20%

0%

Cauze
Vital Few

Useful Many

Cumulativ%

Cut Off %

[42]

PRIMELE 4 CAUZE ACOPERA 80% DIN TOTALUL PROBLEMELOR
Cumulative Percentage Cutoff:

# Cauze

80%

Probleme

Cumulativ%

50

30,0%

30

57,0%

15

80,0%

5

88,0%

3

95,0%

2

100,0%

Lipsa stimulentelor pentru investitii in regiuni
1 mai putin dezvoltate economic
Neeligibilitatea pentru finantare din fonduri
2 europene
Infrastructura (inclusiv de transport) insuficient
3 dezvoltata
Dificultati de natura economica provenind din
scaderea cererii sau blocaje financiare
4 cauzate de criza economica mondiala
Cerinte administrative de acordare a titlurilor
5 de PI si raportarea prea mari
Dificultati in a beneficia de facilitatile prevazute
6 in schema de ajutor de stat
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Tabelul 8. Stimularea constituirii si dezvoltării parcurilor industriale
Probleme în dezvoltarea parcurilor industriale
(listate in ordinea descrescătoare a importantei)
1

2

3

4

5

6

Probabilitate
Ridicată - 7

Impact5
Ridicat -7

Scăzută - 2

Scăzut - 2

Ridicată - 6

Ridicat - 4

Scăzută - 2

Scăzut - 4

Ridicată - 4

Ridicat - 9

Scăzută - 5

Scăzut - 0

Ridicată - 4

Ridicat - 5

Scăzută - 5

Scăzut - 4

Cerinʕe administrative de acordare a titlurilor de Ridicată - 3
PI ʓi de raportare prea mari
Scăzută - 5

Ridicat - 4

Lipsa stimulentelor pentru investiʕii in regiuni
mai puʕin dezvoltate economic
Neeligibilitatea pentru finanʕare din fonduri
europene

Infrastructura (inclusiv de transport) insuficient
dezvoltată
Dificultăʕi de natura economică provenind din
scăderea cererii sau blocaje financiare cauzate
de criza economica mondială

Dificultăʕi în a beneficia de facilităʕile prevăzute
în schema de ajutor de stat

Scăzut - 4

Ridicată - 2

Ridicat - 7

Scăzută - 7

Scăzut - 2

Sursa: UPP/ MAI

5 Cele două coloane colectează opinia experʕilor privind Probabilitatea ʓi Impactul, gruparea opiniei
experʕilor s-a realizat pe baza răspunsurilor oferite de experʕi în domeniu.
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3.2. Stabilirea situaġiei de referinġĄ
3.2.1. Importanġa acestei etape
O politică publică priveúte înainte úi încearcă să determine viitorul!
Orice propunere de politică publică este un exerciĠiu comparativ, de aceea trebuie
să ia în considerare întrebarea: „Ce se va întâmpla dacă situaĠia rămâne
neschimbată?”. Scopul stabilirii situaĠiei de referinĠă este de a explica cum ar evolua
situaĠia actuală fără nicio intervenĠie publică – aceasta este de fapt opĠiunea „nicio
schimbare de politică publică”.
Există două avantaje majore ale stabilirii corecte a situaĠiei de referinĠă:
•

Vă ajută să identificaĠi cu exactitate care este problema úi care sunt cauzele
care au dus la situaĠia actuală;

•

Prin identificarea unor surse úi tipuri de informaĠii, sunt descoperite
cunoútinĠe úi capacităĠi analitice utile pentru etapele ulterioare de evaluare a
alternativelor.

Această etapă este strâns legată de etapa de definire a problemei. Odată ce a fost
definită natura problemei, trebuie explicat clar dacă este ceva în neregulă cu statuquo-ul. Cu siguranĠă, există întotdeauna presiuni pentru a interveni sau pentru a
reglementa, atât din partea funcĠionarilor publici cât úi din partea politicienilor, care
vor să îúi crească popularitatea prin noi proiecte legislative. Însă, este întotdeauna
nevoie de o analiză de fond a ceea ce este greúit în situaĠia actuală (úi ce efecte
nedorite sunt generate) înainte de a recomanda elaborarea unui nou act normativ.
Caseta 23. Paʓi următori
•
•
•
•
•
•
•

Definirea problemei
Stabilirea situaġiei de referinġĄ
Identificarea obiectivelor
Identificarea opĠiunilor
Analiza impactului
Compararea úi prezentarea opĠiunilor
Proiectarea sistemului de monitorizare úi evaluare viitoare
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3.2.2. Dezvoltarea scenariilor
O propunere de politică publică este utilă în a arăta cum va produce rezultatele
dorite o schimbare incrementală sau radicală a statu-quo-ului doar dacă punctul de
referinĠă este stabilit în mod explicit. Stabilirea acestei referinĠe necesită un
raĠionament contrafactual: „Ce s-ar întâmpla dacă nu am face nimic?”.
Pentru a putea realiza scenarii care să nu fie puse în pericol de riscuri viitoare,
trebuie să analizaʕi cu atenʕie fiecare variabilă ce poate duce la eʓuarea acestora. În
acest sens, recomandăm utilizarea etapelor de mai jos:
Caseta 24. Procesul analizei/dezvoltării scenariilor
1. Faza de pregĄtire
În faza de pregătire a scenariilor este important să se ia în considerare frecvenʕa tipică
(media), riscul pentru ca acestea să fie valide. Scenariile sunt însoʕite de riscuri (riscul de a
nu se întâmpla) iar dependenʕele în ceea ce priveʓte riscurile trebuie evaluate la rândul lor.
În al doilea rând este necesar ca experʕii să fie selectaʕi iar criteriile în selecʕia acestora să
fie relevante (vechime, experienʕă în domeniu, etc.). În al treilea rând, frazarea scenariilor
trebuie să fie simplă astfel încât toată lumea să fie clarificată. Fiecare variabilă
componentă a scenariilor trebuie să poată fi estimată.
2. Faza de execuʖie
În faza de execuʕie un rol major este jucat de moderatorul experʕilor. Astfel, acesta trebuie
să adreseze întrebările potrivite astfel încât experʕii să ofere răspunsuri pe variabilele
propuse. Pentru a păstra neutralitatea opiniei experʕilor care se pot influenʕa reciproc,
opinia acestora poate fi colectată în scris iar apoi, în cadrul discuʕiilor, aceʓtia vor agrea un
punct de vedere comun.
3. Faza de asigurare a calitĄʖii
Rezultatele sunt cuprinse într-un calcul de risc. Fiecare variabilă trebuie testată pentru
consistenʕă ʓi plauzibilitate. Se vor lista scenariile începând de la scenariul cu riscul cel
mai ridicat.

În consecinĠă, este nevoie de stabilirea referinĠei faĠă de situaĠia viitoare úi de
elaborarea unuia sau a mai multor scenarii. Dacă pot fi identificate mai multe situaĠii
viitoare rezonabile, ar trebui stabilite mai multe puncte de referinĠă. Unele
consecinĠe ale statu-quo-ului nu se manifestă pe termen scurt, dar ar trebui evitate
pe termen lung, de exemplu: proiecĠiile demografice referitoare la viabilitatea
sistemului de pensii sau efectele pe termen lung asupra mediului ale legislaĠiei
actuale în domeniul industrial.
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Exemplul 6. Dezvoltarea scenariilor
Un exemplu simplu de scenariu este cel privind “întârzierea plăʕilor” în cadrul unui contract,
care are la bază diferite cauze ce trebuie luate în considerare. Procesarea unei plăʕi
realizate într-un contract se pot datora unei erori umane, căderea sistemului IT, creʓterea
volumelor plăʕilor în general, capacitatea de a realiza plăʕi este insuficientă (a fost indicat
de exemplu un cont bancar greʓit). O serie de elemente trebuie luate în considerare atunci
când realizăm scenariile privind politica publică, elemente care trebuie trecute printr-o
analiză de risc.

Figura 11. Dezvoltarea scenariului de referinĠă
Scenariul de
referinĠă

Trecutul

Evaluarea impactului
reglementărilor

Viitorul

3.2.1.1. Analiza contextului
Scenariile de referinĠă sunt influenĠate de existenʕa unor politici publice la nivel
naĠional sau european, în domeniul analizat:
•

Dacă nu există nicio politică publică, scenariul de referinĠă înseamnă
continuarea acestei situaĠii („nicio politică publică”). Trebuie menĠionat că
acest scenariu se referă inclusiv la efectele aúteptate ale actelor normative
care au fost adoptate, dar nu au fost, încă, implementate.

•

În cazul în care există deja o politică publică, scenariul de referinĠă este
continuarea politicii actuale fără nicio schimbare (fără orice intervenĠie).

•

Dacă cadrul actual de politici publică prevede vreo schimbare (de ex.
eliminarea cotelor de lapte pentru fermieri în 2015) sau vreo clauză de
încetare a efectelor unui act normativ în viitor, atunci scenariul de referinĠă
poate deveni după un timp „nicio politică publică”.
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Din aceste motive este important să explicaĠi clar care este contextul legislativ al
unei iniĠiative în capitolul introductiv al propunerii de politici publice.
Exemplul 7. Creúterea transparenĠei úi integrităĠii în administraĠia publică
Prevenirea ʓi combaterea corupĠiei sunt priorităĠi ale României, importanĠa acestora fiind
recunoscută în Programul de Guvernare 2009-2012, la capitolul 20, ’Ordine publică’ úi în
Strategia de Securitate NaĠională a României (2007) la capitolul 8. ’Reperele bunei
guvernări: administraĠie publică profesionistă úi eficientă; justiĠie democratică; combaterea
corupĠiei’.
Până în prezent, la nivelul autorităĠilor administraĠiei publice locale atenĠia acordată
prevenirii úi combaterii corupĠiei a fost foarte redusă. Pentru prevenirea faptelor de corupĠie
nu sunt realizate activităĠi pro-active specializate, iar, în domeniul combaterii, activităĠile se
desfăúoară sub coordonarea unităĠilor de parchet fără a avea un exerciĠiu instituĠional
consolidat.
La 1 ianuarie 2007, când România a aderat la Uniunea Europeană, a fost stabilit un
Mecanism de Cooperare ʓi de Verificare ( „MCV”) pentru a sprijini România în vederea
remedierii anumitor deficienʕe în domeniul reformei sistemului judiciar ʓi al luptei împotriva
corupʕiei, precum ʓi pentru a monitoriza progresele realizate în aceste domenii prin
intermediul unor rapoarte periodice. Adoptarea unor mĄsuri suplimentare de prevenire
ʔi de luptĄ împotriva corupʖiei, în special în administraʖia localĄ, a devenit, la
solicitarea Comisiei Europene, un obiectiv cheie al politicii României.
Instrument important de promovare a integrităĠii în sectorul public, Centrul NaĠional pentru
Integritate (C.N.I.) a fost înfiinĠat în contextul unei slabe încrederi a cetăĠenilor în instituĠiile
implicate în lupta împotriva corupʕiei din România, a necesităĠii întăririi eforturilor
instituĠiilor publice úi societăĠii civile de reducere a corupĠiei pe termen mediu úi lung.
Centrul a fost fondat de AID úi MAI, fiind asumat ca obiectiv de către Guvernul României în
cadrul M.C.V. cu Comisia Europeană (aprobat prin H.G. 1346/2007).

Sursa: MAI/UPP

3.2.1.2. Cum se construiesc scenariile
Pentru elaborarea scenariilor pentru alternativa „nicio politică publică”, trebuie să
luaĠi în considerare o gamă largă de factori în afară de intervenĠia naĠională. Printre
aceútia se numără:
•

Politicile úi/sau reglementările existente în UE sau în alte state membre;

•

AcĠiunile decise sau propuse deja de către alte state, sectoare economice
sau alte părĠi;

•

EvoluĠia pieĠelor relevante sau a altor sectoare;

•

TendinĠele recente în domeniu úi posibile schimbări ale cauzelor problemei
datorită tendinĠelor identificate;
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•

Decizii ale instanĠelor care ar putea afecta situaĠia actuală (de exemplu,
decizii ale CurĠii Europene de JustiĠie).

Un scenariu de referinĠă bun trebuie să se bazeze pe informaĠii factuale úi dovezi úi,
în măsura în care este posibil, să fie exprimat în termeni cantitativi. De asemenea,
orice scenariu trebuie să aibă un orizont de timp adecvat (nici prea lung, nici prea
scurt).
ProiecĠia de referinĠă trebuie să indice, în mod clar, cât de serioasă este problema,
în ce măsură va deveni mai serioasă fără o intervenʕie imediată úi dacă există
consecinĠe ireversibile. De asemenea, dacă este posibil, trebuie să indice
probabilitatea ca fiecare dintre scenarii să se întâmple. Aceasta trebuie să ia în
considerare tipul ipotezelor asumate, precum úi disponibilitatea úi corectitudinea
datelor utilizate.
Pentru a exprima incertitudinea inevitabilă în stabilirea scenariilor viitoare cât mai
obiectiv cu putinĠă pot fi utilizate două instrumente:

3.2.1.2.1. Analiza de senzitivitate
Analiza de senzitivitate este utilă în cazul în care ipotezele pe care se bazează
scenariul de referinĠă pot să varieze ca urmare a unor factori externi. În acest caz,
trebuie să evaluăm dacă impactul proiectat de un scenariu de referinĠă diferă
semnificativ pentru valori diferită ale variabilelor cheie. Cu alte cuvinte, analiza de
senzitivitate vă permite să înĠelegeĠi mai bine cum s-ar schimba impactul opĠiunilor
analizate ca urmare a variaĠiei parametrilor cheie úi a interacĠiunii dintre aceútia.6
Un mod util de abordare a acestei analize este să pornim de la întrebarea: „Cu cât
trebuie să se schimbe valoarea unui factor incert sau a unei ipoteze cheie pentru a
se schimba scenariul de referinĠă/opĠiunea preferată?” Ar trebui apoi să stabiliĠi cât
de probabil este ca factorul respectiv să atingă acea valoare critică.
Caseta 25. Paʓi de urmat pentru analiza de senzitivitate
• Se identifică toate variabilele calculate pentru ieʓirile ʓi intrările analizelor economice ʓi
financiare. De exemplu: rata actualizării, indicele creʓterii demografice, rata
îmbolnăvirilor, costul spitalizării, etc.
• Eliminarea variabilelor redundante. De exemplu dacă avem productivitatea generală ʓi
productivitate muncii într-o analiză, atunci putem elimina productivitatea muncii pentru
că este deja conʕinută de prima variabilă. Variabilele trebuie să fie independente.
Ȉ Realizarea unei analize calitative pe marginea variabilelor folosind o analiză de
elasticitate.

6

http://sensitivity-analysis.jrc.ec.europa.eu/
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Exemplul 8. Simulare privind variabilele în cadrul unei politici publice privind
consumul de droguri
Analiza impactului variabilelor critice
Categorii de
variabile
Preʕuri de
înregistrare

Valoarea
timpului
Costul spitalizării
Costul deceselor
Date referitoare Rata creʓterii
la cerere
demografice

Elasticitate
Înaltă
x

Dubioasă

Scăzută

x
x
x

3.2.1.2.2. Analiza de risc
În calitate de iniĠiator de politici publice sau acte normative, autorităĠile publice se
confruntă adesea cu nevoia de a reduce sau de a elimina riscurile. Riscurile sunt
efecte adverse asupra bunurilor publice sau valorilor – de exemplu, mediul
înconjurător, siguranĠa în muncă sau sănătatea publică – care sunt incerte, dar a
căror probabilitate de a se întâmpla poate fi estimată în mod rezonabil. În cazul în
care există dovezi în sprijinul calculării probabilităĠilor, analiza politicii publice trebuie
să includă o evaluare a riscului, ca instrument pentru stabilirea celui mai probabil
scenariu. Chiar dacă evaluarea rezonabilă a riscurilor nu este posibilă, ar trebui
totuúi realizată o analiză de senzitivitate asupra rezultatelor prognozei.
Caseta 26. Paʓi de urmat pentru analiza de risc
• Identificarea riscului
În această fază trebuie să evaluaʕi pericolele potenĠiale, efectele úi probabilităĠile de
apariĠie ale acestora pentru a putea decide care dintre riscuri trebuie prevenite
• Analiza riscului
În faza de analiză a riscului luaʕi în considerare riscurile identificate în prima fază úi
realizaʕi o cuantificare a acestora. Puteʕi cuantifica riscurile utilizând valoarea aûteptatĄ
(VA), care se calculează ca produs între probabilităĠile de apariĠie ale anumitor evenimente
úi efectele acestora:
VA(a) = P(a) x E(a)
unde:

(3)

VA(a) = valoarea aúteptată a evenimentului (a)
P(a) = probabilitatea de apariĠie a evenimentului (a)
E(a) = efectul apariĠiei fenomenului (a)
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• Reacġia la risc
Are scopul de a îndepărta riscurile. Echipa managerială: să nu iniĠieze o anumită tranzacĠie
sau afacere; să stabilească un preĠ foarte mare, care să acopere riscurile; să condiĠioneze
oferta

Exemplul 9. Riscuri apărute în implementarea unei politici publice privind
lupta anticorupʕie
Riscuri externe
managementului
proiectului

În termeni de obĠinere a rezultatelor aúteptate, va depinde
nu doar de factori interni, aflaĠi sub controlul iniʕiatorului,
cât úi de un număr de factori externi, a căror influenĠă
trebuie anticipată pentru a minimiza riscurile care ar putea
apărea pe parcursul fazei de implementare.
Controlul factorilor externi nu se află sub controlul echipei
iniʕiatoare. Cunoaúterea naturii lor, precum úi a condiĠiilor
de apariĠie a acestora, sunt indispensabile pentru a
controla riscurile asociate lor.

Riscuri majore

1. Un risc anticipat în acest moment este legat de
culegerea datelor în ceea ce priveʓte faptele de
corupʕie în mod precis úi consistent. Acest risc este
generat de lipsa unui sprijin real si din posibila lipsa de
motivaĠie úi interes din partea angajaʕilor.
2. Al doilea risc priveʓte calitatea surselor de informaʕii
publice ʓi. Sistemul de colectare a datelor privind
faptele de corupʕie nu este actualizat, se lucrează în
general cu informaʕii mai vechi ʓi cu aparatură depăʓită
tehnic.
3. Al treilea risc este legat de slaba colaborare cu ceilalʕi
actori implicaʕi în lupta împotriva corupʕiei

Metode de
management al
riscurilor

Risc 1. Pentru a diminua riscurile generate de culegerea
de date este necesar ca iniʕiatorul să susʕină prin instruire
ʓi informare necesitatea luptei împotriva acestui fenomen.
Risc 2. Lipsa informaʕiilor de calitate poate fi rezolvată prin
achiziʕionarea de tehnologii moderne pentru depistarea ʓi
combaterea corupʕiei
Risc 3. Riscul generat de colaborarea insuficientă cu
Parchetele ʓi alte instituʕii de specialitate poate fi
administrat prin activităʕi susʕinute de informare pentru a
putea identifica obiective comune în lupta anticorupʕie
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NOTĂ:
Analiza de risc se referă la rezultate úi efecte alternative care pot fi descrise din punct
de vedere statistic. Cu alte cuvinte, analiza de risc identifică posibilităĠi viitoare care pot
fi analizate statistic úi previziuni bazate pe simulări statistice.
Analiza de senzitivitate se referă la posibilităĠi alternative care nu pot fi descrise din
punct de vedere statistic. Aceste posibilităĠi există, este probabil să se întâmple, dar
este imposibil de alocat o valoare a probabilităĠii.

3.2.3. Exemple ûi bune practici
Pentru opʕiunea de politică publică aleasă, este important să dezvoltaʕi scenarii cu
privire la evoluʕia ʓi dezvoltările ulterioare ale acesteia. În ceea ce priveʓte
fundamentul teoretic pentru dezvoltarea scenariilor, istoria acestora porneʓte de la
nivelul mediului de afaceri. Shell a fost prima companie care a dezvoltat predicʕii
utilizând analiza structurală pentru a putea controla dezvoltarea ulterioară. Două
ʓcoli de gândire s-au dezvoltat privind această abordare: una dintre acestea, ʓcoala
bazată pe conʕinut, care se bazează pe analize cantitative ale experʕilor ʓi pe
predicʕii alternative, ʓi ʓcoala bazată pe procese, care îʓi propune să susʕină
procesul de decizie pe baza unor variante calitative dezvoltate de chiar decidenʕi. În
prezent, nevoia de a susʕine politicile publice cu date cantitative ʓi o bază empirică
relevante a condus la utilizarea predominantă a ʓcolilor bazate pe conʕinut.
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Exemplul 10. Legea olandeză privind consumul de alcool
Problema:
Problema de bază vizează creʓterea consumului de alcool la nivelul tinerilor din Olanda, în
condiʕiile stabilizării consumului la nivelul adulʕilor. Vânzătorul de băuturi alcoolice trebuie
să verifice vârsta minimă a consumatorilor pe baza buletinului de identitate sau permisului
de conducere. Vârsta minimă pentru consum este de 16 ani pentru băuturile mai slabe ʓi
18 de ani pentru băuturile tari.
Procesul:
Echipa de consultanʕă constituită la nivelul Ministerului Justiʕiei s-a bazat pe o abordare
mixtă în realizarea scenariilor, pornind de la utilizarea celor două metode prezentate mai
sus ʓi utilizarea cercetătorilor în realizarea scenariilor ʓi nu a iniʕiatorilor de
politici/decidenʕi. Informaʕiile au fost colectate pe parcursul a două zile de interviuri ʓi două
zile pentru analiza documentelor mergând pe dorinʕa decidentului de a nu concentra
procesul pe opinia experʕilor. După faza de cercetare, echipa de experʕi a identificat acei
factori determinanʕi în aplicarea legii: demografie, puterea de cumpărare a tinerilor,
agresiunile, producătorii de alcool, noi produse alcoolice, stil de viaʕă, instrumente de
control, influenʕa media etc. Două incertitudini au apărut: posibilitatea ca nivelul consumului
să crească sau să scadă ʓi posibilitatea ca adulʕii să coopereze sau nu.
Dezvoltarea scenariilor:
Scenariul 1: Consumul de alcool creʓte datorită creʓterii cererii de alcool de către tineri ʓi
cu o populaʕie adultă care se opune politicii anti-consum. În mod public, societatea se
lamentează, dar nu ia atitudinea foarte fermă, iar consumul va creʓte.
Scenariul 2: Cel de-al doilea scenariu presupune că rata consumului de alcool creʓte în
rândul tinerilor în timp ce cooperarea pe această politică publică este mai mare din partea
adulʕilor care susʕin aplicarea legii. În timp, consumul de alcool ʓi ʕigări va scădea în rândul
adulʕilor care iau atitudine publică ʓi dau un exemplu tinerilor, iar tinerii se vor ascunde din
ce în ce mai mult ʓi vor evita să consume în locuri publice. Un risc este ca tinerii să
considere drogurile ca fiind mai atractive din moment ce consumul de alcool devine
indezirabil social. Există ʓi un risc ca afacerile ilegale să înflorească.
Scenariul 3: În scenariul al treilea tinerii se îndepărtează din ce în ce mai tare de consumul
de alcool ʓi nu mai prezintă un interes major faʕă de acesta, dar încep să experimenteze
droguri noi. Relaʕiile adult-copii nu se mai pot folosi de acest liant din moment ce consumul
este atât de dezaprobat social. Olanda poate deveni în acest scenariu un teritoriu inovativ
pentru droguri.
Scenariul 4: În scenariul al patrulea adulʕi ʓi tineri se îndepărtează de consumul de alcool.
Consumul de alcool devine reprobabil, iar folosirea sa se reduce substanʕial. În societate
apar discuʕii despre valori, iar consumul se va reduce la un consum minim, de tip social.
Olanda devine un stat etalon din punct de vedere al consumului.

Sursa: Scenarii pentru Analiza Impactului Reglementărilor, www.prospex.com
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3.3. Identificarea obiectivelor
3.3.1. Importanġa acestei etape
Orice intervenĠie trebuie să aibă obiective clare, direct legate de rezolvarea
problemei identificate!
Identificarea clară a obiectivelor este esenĠială deoarece permite selectarea celor
mai bune soluĠii úi definirea principalelor beneficii ale acĠiunii publice. Orice soluĠie
potenĠială pentru o problemă trebuie evaluată din punctul de vedere al obiectivelor
de performanĠă. Cu alte cuvinte, obiectivele trebuie stabilite în aúa fel încât
atingerea lor să poată fi verificată prin indicatori măsurabili de performanĠă pentru
acĠiunea (sau inacĠiunea) planificată.
Caseta 27. Paʓi următori
•
•
•
•
•
•
•

Definirea problemei
Stabilirea situaĠiei de referinĠă
Identificarea obiectivelor
Identificarea opĠiunilor
Analiza impactului
Compararea úi prezentarea opĠiunilor
Proiectarea sistemului de monitorizare úi evaluare viitoare

Caseta 28. Avantajele stabilirii corecte a obiectivelor
• Contribuie la evidenĠierea coerenĠei úi consecvenĠei politicii publice;
• Contribuie la identificarea posibilelor acĠiuni úi la compararea opĠiunilor de politică
publică;
• Permite monitorizarea implementării politicii úi evaluarea realizării sau nu a efectelor
dorite;
• Contribuie la definirea indicatorilor de performanĠă pentru a evalua dacă au fost sau
nu atinse obiectivele majore ale politicii. (Cu toate acestea, procesul de monitorizare úi
evaluare nu trebuie să cuprindă toate opĠiunile luate în considerare în faza de
evaluare a impactului, ci doar opĠiunea finală care este agreată prin decizie politică.)
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3.3.2. Cum sĄ stabilim obiective folositoare
3.3.2.1. Alegerea obiectivelor ca mĄsuri ale performanġei
Obiectivele trebuie stabilite în funcĠie de scopul final al politicii publice sau cât mai
aproape de acest scop astfel încât să poată fi măsurate. Progresele înregistrate în
atingere obiectivelor de performanĠă reprezintă „beneficiile” politicii publice.
Scopul nu este niciodată „adoptarea actului normativ”, deoarece generarea unei legi
este doar unul dintre mijloacele posibile pentru atingerea efectelor dorite.
Eficacitatea unui act normativ trebuie să poată fi măsurată cu ajutorul obiectivelor de
performanĠă.
În identificarea obiectivelor, trebuie luate în considerare următoarele trei elemente:
•

PerformanĠa – explicaĠi diferenĠa dintre valoarea actuală úi valoarea
urmărită a variabilei care este măsurată;

•

Perioada de timp – stabiliĠi clar când va fi obĠinută valoarea urmărită;

•

Metoda de măsurare – explicaĠi cum va fi măsurată atingerea
obiectivului.

3.3.2.2. Luarea în considerare a constrângerilor
Tot acum trebuie să identificaĠi úi să evaluaĠi constrângerile cele mai importante care
vă pot influenĠa capacitatea de a alege soluĠii. Aceste constrângeri sunt de fapt
câteva dintre elementele care determină performanĠa posibilă a soluĠiilor selectate.
De exemplu, o constrângere ar putea fi impusă de existenĠa unui plafon bugetar, pe
care costul unei anumite soluĠii îl depăúeúte. O altă constrângere ar putea fi
existenĠa unei cerinĠe legale de a nu impune costuri suplimentare pentru persoanele
cu venituri sub o anumită limită sau de a nu afecta fluxurile de investiĠii. Aceste
constrângeri sunt necesare pentru a evita selectarea unor soluĠii care nu sunt
fezabile, sunt prea costisitoare sau sunt incompatibile cu obiectivele altor politici în
derulare.
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3.3.2.3. Stabilirea unei ierarhii a obiectivelor
Nu întotdeauna este nevoie de o abordare completă úi complexă, cu toate acestea
de obicei este util să încercăm să facem distincĠia între niveluri de obiective: obiectiv
general, obiective specifice úi obiective operaĠionale. Această distincĠie permite
stabilirea unor obiective care sunt corelate, în mod clar úi explicit, cu problema
identificată, dar úi cu cauzele acesteia.
NOTĂ: Atunci când definim obiective pe diferite niveluri, trebuie să existe o legătură
clară între ele. Uneori aceste relaĠii nu sunt doar verticale (într-o ierarhie strictă a
obiectivelor), ci úi orizontale, când obiectivele se completează reciproc, fără a se
contrazice.

Tabelul 9. Ierarhia obiectivelor
Nivelul
Descriere
obiectivului
Obiective
• Acestea sunt scopuri majore pe termen lung la a căror atingere
generale
va contribui politica publică.
• Din acest motiv, reprezintă legătura cu cadrul existent de
politici publice.
• Aceste obiective trebuie să determine factorii de decizie să ia
în considerare întreaga gamă de politici existente cu obiective
similare sau identice.
• Sunt legate de indicatorii de impact.
Obiective
• Acestea se referă la domeniul specific úi natura particulară a
specifice
intervenĠiei de politică publică.
• Definirea acestor obiective este un pas esenĠial în analiza de
impact, deoarece acestea stabilesc ce urmăreúte în mod
concret intervenĠia publică.
• Corespund indicatorilor de rezultat final.
Obiective
• Acestea sunt obiectivele definite din punct de vedere al
operaĠionale
livrabilelor sau obiectelor acĠiunilor.
• Obiectivele operaĠionale variază considerabil în funcĠie de tipul
politicii publice analizate.
• Trebuie exprimate în aúa fel încât să fie strâns legate de
indicatorii de rezultat imediat.
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3.3.2.4. Obiectivele SMART
O regulă utilă este aceea de a defini obiective specifice SMART care să stea la baza
opĠiunilor. Acest lucru înseamnă că obiectivele specifice trebuie să respecte
următoarele criterii7:
•

Specific: Obiectivele trebuie să fie precise úi concrete, pentru a nu fi supuse
unor interpretări diferite. Obiectivele trebuie să fie înĠelese la fel de toată
lumea. De exemplu, “Dezvoltarea capacităʕii APL de a preveni faptele de
corupʕie”. Pentru a deveni Specific acesta ar trebui formulat astfel
“Dezvoltarea capacităʕii APL de a preveni faptele de corupʕie prin
informarea directă în primul an de politică publică a unui număr de X
persoane angajate la nivelul APL”, astfel încât să stabiliʕi dacă va avea loc o
creʓtere ʓi cum va avea aceasta loc.

•

Măsurabil: Obiectivele trebuie să definească o stare viitoare dezirabilă întrun mod care să permită măsurarea, astfel încât să fie posibilă verificarea
îndeplinii obiectivului. Acest lucru înseamnă că obiectivele sunt ori
cuantificate, ori bazate pe o combinaĠie între descriere calitativă úi
cantitativă. De exemplu, “Creʓterea numărului de anunʕuri la nivelul APL”
trebuie formulat astfel “Creʓterea numărului de denunʕuri ale cetăʕenilor
privind fapte de corupʕie în administraʕia publică locală cu 5% anual”,

•

Abordabil (Realizabil): Pentru ca obiectivele úi Ġintele stabilite să poată
influenĠa comportamentul, cei care sunt responsabili pentru aceste obiective
trebuie să aibă capacitatea de le îndeplini. De exemplu, “Promovarea în cei
patru ani de implementare a liniei telverde (call-center) la nivelul unui grup
Ġintă de 500.000 de cetăĠeni” este un obiectiv realizabil pentru că există, în
prezent, un număr apropiat ca număr de apeluri la linia telverde, iar în
condiʕiile extinderii domeniului către APL se prezumă că numărul apelurilor
va creʓte.

•

Realist: Obiectivele úi Ġintele stabilite trebuie să fie ambiĠioase – un obiectiv
care reflectă numai nivelul existent de realizare este inutil – însă, în acelaúi
timp, trebuie să fie realiste, astfel încât cei responsabili să útie că poate fi
atins. De exemplu, „Instruirea în cei patru ani a unui număr minim de
16.000 de persoane angajate la nivelul APL”, este o ʕintă realistă deoarece,
în prezent, anual, cel puʕin 4.000 de persoane beneficiază de instruire în
condiʕiile în care APL nu face obiectul precis al acestor instruiri în prezent.

•

Încadrat în timp: Obiectivele úi Ġintele nu pot fi măsurate dacă nu sunt
încadrate într-o perioadă fixă de timp sau dacă nu se raportează la o dată

7 Politica publică “Creúterea transparenĠei úi integrităĠii în administraĠia publică - Prevenirea si
combaterea corupĠiei la nivelul administraĠiei publice locale 2011-2015”, Unitatea de Politici
Publice/Direcʕia Generală Anticorupʕie.
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explicită. De exemplu, ca ʓi mai sus “Dezvoltarea capacităʕii APL de a
preveni faptele de corupʕie prin informarea directă în primul an de politică
publică a unui număr de X persoane angajate la nivelul APL”, arată cu
claritate că în primul an, un termen ferm, va fi atinsă ʕinta de informare.

3.3.3. Când definim obiectivele
Având în vedere legătura strânsă dintre obiective úi celelalte etape ale evaluării
impactului unei politici publice, este posibil ca acestea să nu poată fi definite detaliat
într-o singură etapă.
Cu toate acestea,
•

După ce aĠi definit problema, puteĠi stabili obiectivul general al politicii
publice pe care intervenĠia publică trebuie să îl atingă.

•

Obiectivele specifice úi operaĠionale se pot modifica în timpul procesului de
evaluare a impactului, pe măsură ce vă formaĠi o imagine mai clară asupra
eficacităĠii úi eficienĠei diferitelor opĠiuni de politică publică. De exemplu,
atunci când analizaĠi în detaliu o anumită opĠiune, se poate întâmpla să
descoperiĠi un obstacol despre care nu útiaĠi înainte. În această situaĠie este
indicat să definiĠi un obiectiv nou (specific sau operaĠional) care să se refere
la evitarea acestui obstacol. Acest lucru permite ca úi celelalte opĠiuni să fie
evaluate din punctul de vedere al acestui aspect úi prin urmare cuantificarea
úi compararea opĠiunilor se va face după acelaúi set de criterii.

Pentru ca obiectivele să fie SMART, definirea lor trebuie să fie un proces iterativ
corelat cu celelalte etape ale procesului de elaborare a politicii publice, în special cu
analiza problemei, identificarea opĠiunilor de politică publică, evaluarea úi
compararea opĠiunilor úi viitoarele activităĠi de monitorizare úi evaluare.
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3.3.4. Exemple ûi bune practici
Exemplul 11. Creúterea calităĠii serviciului poliĠienesc în mediul rural
Obiective
Eficientizarea serviciului poliĠienesc în mediul rural prin dezvoltarea patrulării
intercomunale ʓi soluĠionarea cu celeritate a dosarelor penale privind infracĠiunile săvârúite
pe raza localităĠilor rurale úi reducerea cheltuielilor pentru funcʕionarea politiei în mediul
rural.
Obiectiv general
Creúterea flexibilităĠii organizaĠionale úi îmbunătăĠirea managementului resurselor
existente
Obiectivele specifice
• Organizarea úi operaĠionalizarea structurilor de ordine publică cu competenĠe în
mediul rural in funcĠie de particularităĠile locale - teritoriu, populaĠie, nivelul
infracĠionalităĠii, specific local, obiective economice úi sociale, până în decembrie
2011;
• Asigurarea specializării úi profesionalizării lucrătorilor de poliĠie din mediul rural în
proporĠie de cel puĠin 80%, până în decembrie 2012;
• Descentralizarea deciziei de alocare a resurselor logistice úi umane la nivelul

Sursa: Propunere MAI/UPP
Un exemplu de bună practică pentru prezentarea rezultatelor imediate, efectelor úi
indicatorilor de performanĠă relevant pentru MAI poate fi:
BunĄ practicĄ
Planul Strategic al MAI pentru perioada 2010 – 2013, în programul bugetar “Ordine publică
ʓi siguranʕa cetăʕeanului” îʓi propune realizarea obiectivului: Asigurarea ordinii publice úi
creúterea gradului de siguranĠă a cetăĠeanului, precum úi menĠinerea unui climat optim
dezvoltării socio-economice. Pentru acest obiectiv au fost stabilite următoarele efecte,
rezultate ʓi indicatori de performanʕă:
Efecte
Asigurarea protecĠiei
cetăĠenilor, menĠinerea
úi respectarea ordinii úi
liniútii publice

Rezultate imediate

Indicatori
de
performanġĄ
Scăderea numărului total
Scăderea volumului
de infracʕiuni sesizate
criminalităĠii (infracĠiuni
sesizate) raportat la 100.000 raportat la 100.000
locuitori va scădea de la
loc la 3000 de infracʕiuni în
3278 în anul 2009 la 3000
anul 2013
în anul 2013
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3.4. Identificarea opġiunilor
3.4.1. Importanġa acestei etape
După ce au fost stabilite obiectivele, următoarea etapă este să identificăm care sunt
opĠiunile úi mecanismele de punere în aplicare cele mai potrivite pentru atingerea
obiectivelor respective.
Luarea în considerare a unei game cât mai largi de opĠiuni încurajează găsirea unor
soluĠii inovatoare úi permite o transparenĠă sporită în exerciʕiile de evaluare a
impactului. De asemenea, ajută la fundamentarea solidă a setului de acĠiuni selectat
úi, în acelaúi timp, demonstrează decidenĠilor úi factorilor interesaĠi că opĠiunile
alternative pe care ei le susĠin au fost analizate cu seriozitate úi explică de ce nu au
putut fi alese acestea.
Caseta 29. Paʓi următori
•
•
•
•
•
•
•

Definirea problemei
Stabilirea situaĠiei de referinĠă
Identificarea obiectivelor
Identificarea opġiunilor
Analiza impactului
Compararea úi prezentarea opĠiunilor
Proiectarea sistemului de monitorizare úi evaluare viitoare

3.4.2. Cum identificĄm opġiunile
OpĠiunile de politici publice luate în considerare trebuie să fie legate în mod clar atât
de cauzele problemei cât úi de obiectivele identificate. Pentru fiecare opĠiune,
trebuie să definim nivelul corespunzător de performanĠă aúteptată, luând în
considerare constrângeri cum ar fi costurile de conformitate sau proporĠionalitatea.
De asemenea, trebuie identificate instrumentele adecvate pentru implementarea
politicii (reglementări naĠionale, reglementări ale UE, auto-reglementare, coreglementare sau stimulente economice).
NOTĂ: O modalitate utilă de structurare a procesului de identificare a opĠiunilor este
urmărirea paúilor de definire a problemei din etapa 1. Fiecare cauză identificată
(afirmaĠie „deoarece…”) poate conduce la o soluĠie potenĠială. Aúa cum o problemă
poate avea mai multe cauze, poate fi nevoie de mai multe soluĠii pentru a o rezolva
eficace.
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3.4.2.1. Tipuri de opġiuni posibile
OpĠiunile (fie că includ instrumente de reglementare sau nu) pot varia de la o
extremă în care statul intervine puternic pentru a rezolva problema până la celălalt
capăt al spectrului úi anume recunoaʓterea libertăĠii individuale úi de piaĠă.
Principalele tipuri de opĠiuni sunt:
•

Reglementările prescriptive. Deúi la prima vedere acestea par a fi cea mai
simplă úi mai promiĠătoare soluĠie – impunând un comportament clar,
standardizat úi predictibil – acest tip de reglementare presupune
întotdeauna costuri de implementare mari pentru a asigura respectarea
prevederilor legale, creează un cadru rigid úi poate da naútere unor
comportamente oportuniste (riscuri morale). O bună modalitate de utilizare
a reglementărilor prescriptive este includerea acestora în metoda
piramidelor de reglementare. (ex: interzicerea fumatului în spaʕiile publice)

•

Reglementările orientate spre performanĠă. Acest tip de instrument
stabileúte standarde pentru performanĠele aúteptate ale grupului Ġintă.
Reglementările orientate spre performanĠă nu detaliază mecanismele
specifice prin care este obĠinută conformitatea cu cerinĠele legale, ci
stabilesc criteriile care trebuie urmărite pentru implementare. Deseori
standardele de performanĠă sunt preferabile standardelor tehnice, deoarece
în acest mod creúte flexibilitatea în atingerea standardului impus.
Standardele trebuie să fie flexibile permiĠând agregarea sau compensarea
între diferite părĠi sau agenĠi, chiar la nivel naĠional sau regional, cu condiĠia
ca acest lucru să nu afecteze, în mod advers, rezultatul final urmărit. (ex.:
standardele de emisii pentru automobile stabilite prin lege)

•

Co-reglementarea. Această abordare presupune realizarea unui cadru de
reglementare în care sunt stabilite termenele limită úi mecanismele de
implementare, metodele de monitorizare a aplicării legislaĠiei úi posibilele
sancĠiuni. Autoritatea legislativă determină, de asemenea, în ce măsură
poate fi lăsată la latitudinea părĠilor interesate definirea úi implementarea
măsurilor. Acestea din urmă trebuie să fie considerate reprezentative,
organizate úi responsabile. Co-reglementarea combină avantajele naturii
obligatorii a actelor normative cu abordarea flexibilă a auto-reglementării,
ceea ce încurajează inovaĠia úi se bazează pe experienĠa părĠilor
interesate. (ex.: stabilirea de standarde de performanʕă pentru asigurarea
serviciilor de telecomunicaʕie de către asociaʕiile profesionale în domeniu)

•

Auto-reglementarea. În general, aceasta se referă la o gamă largă de
practici, reguli comune, coduri de conduită úi acorduri voluntare prin care
actorii economici úi sociali úi societatea civilă se organizează, în mod
voluntar, pentru a reglementa desfăúurarea propriilor activităĠi. Autoreglementarea nu presupune existenĠa unui act normativ úi poate asigura o
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mai mare promptitudine, flexibilitate úi adaptabilitate, deoarece poate fi
stabilită úi modificată mai uúor decât legislaĠia. Din acest motiv, autoreglementarea este preferabilă în mediile care suferă transformări rapide.
Pe de altă parte, tehnicile de auto-reglementare presupun un grad sporit de
încredere între administraĠia publică úi factorii interesaĠi, precum úi între
diferiĠii factori interesaĠi. Pentru succesul regimurilor de auto-reglementare
este crucial consensul în rândul diferiĠilor actori asupra conĠinutului úi
monitorizării aplicării politicii stabilite împreună. În plus, auto-reglementarea
trebuie să fie un proces deschis úi transparent pentru că altfel există riscul
unor aranjamente neconcurenĠiale între rivali (formarea de carteluri). În
acest caz consecinĠa neintenĠionată poate fi reducerea competitivităĠii. (ex.:
codurile de bune practici dezvoltate de asociaʕiile profesionale)
•

Implementarea úi supravegherea mai bună a reglementărilor existente.
Această opĠiune trebuie întotdeauna luată în considerare în cazurile în care
există deja legislaĠie în domeniul supus analizei úi se poate materializa prin
elaborarea unor ghiduri îmbunătăʕite de implementare sau inspecĠie. (ex.:
elaborarea de ghiduri ʓi manuale pentru îmbunătăʕirea implementării
legislaʕiei)

•

Dereglementarea úi simplificarea. Adeseori este trecut cu vederea faptul că
dereglementarea este o opĠiune de politică legislativă, de exemplu în
domeniile în care serviciile de gospodărire comunală sau mass-media sunt
reglementate excesiv prin legislaĠia internă úi pot apărea neconcordanĠe cu
principiile pieĠei úi liberului schimb. În UE, Curtea Europeană de JustiĠie a
impus guvernelor dereglementarea pieĠelor media úi de telecomunicaĠii.
(ex.: reducerea numărului de documente solicitate pentru acordarea
paʓaportului, eliminarea)

•

Campaniile de educare úi formare continuă (iniĠiate de autorităĠile publice).
Scopul oricărui act normativ este modificarea unui anumit comportament,
de aceea campaniile educaʕionale trebuie luate în considerare ca o opĠiune
puternică. În special, în cazurile în care acestea pot „exploata” interesul
propriu al grupurilor Ġintă, instrumentele de educare au potenĠialul de a
îmbunătăĠi vizibil practicile de management. AutorităĠile publice pot
influenĠa grupul Ġintă prin educaĠie úi personalizarea informaĠiilor referitoare
la consecinĠele comportamentului individual. Cercetările arată ca mici
modificări ale informaĠiilor pe care le au la dispoziĠie indivizii pot avea
consecinĠe semnificative asupra rezultatelor politicilor publice. (ex.:
campaniile împotriva consumului de droguri)

•

Informările, cum am fi rapoartele instituĠionale, auditul. Acest instrument are
câteva avantaje semnificative: de cele mai multe ori prezintă un bun raport
eficacitate-cost úi este uúor adaptabil la schimbarea situaĠiei. De obicei
această metodă este mai utilă în domeniile în care factorii sociologici úi
99

psihologici au un impact mare asupra comportamentelor. Publicarea unor
date relevante poate afecta valoarea acĠiunilor companiilor, influenĠează
opinia publică prin mass media úi modifică comportamentul consumatorilor
úi al electorilor, influenĠând în cele din urmă acĠiunea operatorilor
economici. (ex.: rapoartele de evaluare ʓi monitorizare elaborate de diferite
instituʕii ale administraʕiei publice centrale)
•

Instrumente economice úi de piaĠă – cum ar fi drepturile de proprietate,
crearea pieĠelor (acolo unde acestea nu existau anterior), creanĠele úi
obligaĠiunile – influenĠează comportamentul actorilor pe o piaĠă prin
furnizarea unor stimulente monetare (negative sau pozitive) sau prin
garantarea unor reguli de bază ale jocului. Impozitele, taxele úi tarifele sunt
instrumente utile de politică publică care pot influenĠa comportamentul
privat pentru atingerea unor obiective publice. Ca úi în cazul altor
instrumente de piaĠă, acestea asigură flexibilitate úi eficienĠă úi pot fi
utilizate pentru a asigura plata costului social al consumului de către
utilizatori. (ex.: taxa de primă înmatriculare)

3.4.2.2. Identificarea ûi selectarea progresivĄ a opġiunilor
Primul pas este să privim problema în ansamblu úi să schiĠăm o listă extinsă de
opĠiuni posibile care ar putea să ducă la îndeplinirea obiectivelor propuse. Această
listă iniĠială de opĠiuni poate fi apoi filtrată printr-o evaluare iniʕială a posibilelor
impacturi pentru a obĠine o listă mai scurtă de obiective care să fie analizate detaliat.
Astfel:
•

ÎncepeĠi cu o listă extinsă, dar credibilă de opĠiuni posibile;

•

EvitaĠi să prezentaĠi doar opĠiunea statu-quo, opĠiunea „extremă” úi opĠiunea
“preferată” sau să prezentaĠi doar acĠiuni complementare;

•

RestrângeĠi lista de opĠiuni printr-o identificare a constrângerilor tehnice úi
de altă natură úi prin evaluarea acestora din punct de vedere al eficacităĠii,
eficienĠei úi coerenĠei cu alte obiective generale ale politicilor europene úi
naĠionale;

•

ExplicaĠi clar motivele pentru excluderea anumitor opĠiuni din faza
următoare de analiză detaliată;

•

Dacă este relevant, specificaĠi diferenĠele între opĠiuni din două puncte de
vedere:
9 opĠiuni pentru conĠinutul intervenĠiei;
9 opĠiuni pentru tipul intervenĠiei (alegerea instrumentului de
implementare);
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•

AnalizaĠi în detaliu opĠiunile rămase.

O propunere de politică publică nu poate cuprinde o analiză serioasă a fiecărei
opĠiuni posibile. O regulă utilă de selecĠie este acea de a analiza, pe lângă opĠiunea
„nicio politică publică”, cel puĠin patru tipuri generale de variante:
• LegislaĠie prescriptivă – aceasta stabileúte cerinĠe detaliate pentru modul în
care trebuie să se comporte părĠile afectate astfel încât să respecte
prevederile legale;
• Reglementare orientată spre performanĠă – aceasta stabileúte Ġinte de
performanĠă úi permite părĠilor afectate să hotărască cum să atingă aceste
Ġinte, schimbând alĠi parametrii cum ar fi excepĠiile pentru activităĠi cu risc
scăzut;
• Stimulente economice – acestea pot include modificări ale tarifelor sau
impozitelor;
• Accesul la informaĠii sau alte forme de creútere a puterii utilizatorilor, în
cazurile în care lipsa informaĠiilor este o cauză secundară a problemei

3.4.2.3. Respectarea principiului proporġionalitĄġii
ProporĠionalitatea este un principiu fundamentul al dreptului european, care
statuează că nicio acĠiune guvernamentală nu trebuie să depăúească ceea ce este
necesar pentru atingerea cu succes a obiectivelor stabilite. În consecinĠă, acĠiunea
guvernamentală trebuie să fie cât mai limitată úi să lase cât mai multă putere de
decizie cu putinĠă nivelului subnaĠional, în conformitate cu principiul subsidiarităĠii.
Comisia Europeană recomandă utilizarea următoarelor întrebări pentru analiza
proporʕionalităʕii opĠiunilor propuse pentru o politică publică. Nu este suficient un
răspuns da/nu, ci este nevoie de explicarea úi justificarea cu date cantitative úi
calitative a răspunsului, atunci când acest lucru este posibil. Analiza proporĠionalităĠii
unei game largi de opĠiuni vă ajută în stabilirea unei liste scurte de opĠiuni fezabile
care să fie evaluate detaliat.
Caseta 30. Recomandare privind aplicarea principiului proporĠionalităĠii
Domeniul de aplicare a instrumentului
1. OpĠiunea depăúeúte ceea ce este absolut necesar pentru atingerea cu succes
a obiectivului?
2. Este domeniul de acĠiune limitat la acele aspecte pe care statele membre nu le
pot rezolva în mod satisfăcător úi pentru care Uniunea Europeană poate obĠine
rezultate mai bune? (testul de „graniĠă”)
3. Dacă iniĠiativa creează un cost financiar sau administrativ pentru Uniune,
administraĠiile centrale, regionale sau locale, operatorii economici sau cetăĠeni, este
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acest cost minimizat úi corespunzător obiectivului care trebuie îndeplinit?
4. AcĠiunea comunitară lasă loc pentru decizia naĠională úi răspunde în acelaúi timp
obiectivelor stabilite?
5. Este respectat atât dreptul comunitar cât úi sistemele naĠionale úi condiĠiile speciale
care există în fiecare stat membru?
Natura instrumentului
6. Este forma acĠiunii comunitare (alegerea instrumentului) cat se poate de simplă úi
adecvată pentru atingerea obiectivului úi asigurarea unei implementări eficace?
7. Există o justificare solidă a alegeri instrumentului – reglementare, directivă (cadru) sau
metode alternative cum ar fi co-reglementarea sau auto-reglementarea?

Sursa: European Commission, Impact Assessment Guidelines, SEC(2009) 92 of 15
January 2009
Pentru a putea dezvolta opʕiunile de politici publice, exemplul de mai jos reflectă o
modalitate de a stabili scenariile în cazul unei politici publice la nivelul MAI.
Exemplul 12. Creʓterea calităʕii serviciului poliʕienesc în mediul rural
Problema: Organizarea actuală conduce la dispersarea resurselor umane úi, pe cale de
consecinĠă, a tuturor celorlalte tipuri de resurse disponibile (logistice, de coordonare,
financiare etc.). Astfel, la un nivel similar de populaĠie, comunităĠile cu risc criminogen
ridicat, în care volumul de muncă úi complexitatea activităĠii este mare, beneficiază de
resurse aproximativ egale cu cele în care riscul criminogen este scăzut. În aceste condiĠii,
este reclamat, la nivelul sistemului, deficitul de personal, corelat cu volumul mare de
muncă.
•

OpĠiunile politicii publice înainte de consultări:

Varianta 1. Toġi poliġiûtii rĄmân la post: se înfiinĠează secĠii de poliĠie rurală, care vor
coordona, de regulă, activitatea a 6-10 posturi de poliĠie comunală, posturile de poliĠie
comunală nu se desfiinĠează, poliĠiile comunale se transformă în posturi de poliĠie
comunale, se desfiinĠează funcĠiile de ofiĠer úef de post, se desfiinĠează birourile úi
formaĠiunile de poliĠie rurală de la poliĠiile municipale/orăúeneúti, se va respecta actuala
arondare la parchete privind activitatea de cercetare penala, secĠiile de poliĠie rurală se
vor subordona operativ úi operaĠional serviciului de ordine publică.
Varianta 2. úeful de post rĄmâne la post: se înfiinĠează secĠii de poliĠie rurală, care vor
coordona, de regulă, activitatea a 6-10 posturi de poliĠie comunală, posturile de poliĠie
comunală nu se desfiinĠează, poliĠiile comunale se transformă în posturi de poliĠie
comunale, la fiecare post de poliĠie va rămâne úeful de post, se desfiinĠează birourile úi
formaĠiunile de poliĠie rurală de la poliĠiile municipale/orăúeneúti, se va respecta actuala
arondare la parchete privind activitatea de cercetare penala, secĠiile de poliĠie rurală se
vor subordona operativ úi operaĠional serviciului de ordine publică.
Varianta 3. Desfiinġare posturi de poliġie: se înfiinĠează secĠii de poliĠie rurală care vor
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prelua întreg personalul úi întreaga activitate desfăúurată de poliĠie pe raza mai multor
localităĠi rurale. se desfiinĠează birourile úi formaĠiunile de poliĠie rurală de la poliĠiile
municipale/orăúeneúti, secĠiile de poliĠie rurală se vor subordona operativ úi operaĠional
serviciului de ordine publică.
•

OpĠiunile politicii publice după consultări:

Varianta 1. Menġinerea situaġiei actuale: în cadrul poliĠiilor municipale úi orăúeneúti din
localităĠile în care funcĠionează unităĠi de parchet sunt organizate birouri sau formaĠiuni
de poliĠie rurală. Astfel, la nivel naĠional există 77 de birouri de poliĠie rurală úi 149 de
formaĠiuni de poliĠie rurală. Birourile úi formaĠiunile de poliĠie rurală au în coordonare mai
multe poliĠii comunale úi posturi comunale de poliĠie, grupate în funcĠie de situaĠia
operativă, întinderea úi configuraĠia teritoriului. La nivel naĠional, funcĠionează 90 de
poliĠii comunale úi 2.768 de posturi de poliĠie comunale.
Varianta 2. Înfiinġarea de secġii de poliġie în mediul rural: acestea vor prelua
activitatea biroului/formaĠiunii de poliĠie rurală de la nivelul poliĠiei municipale/orăúeneúti úi
vor coordona, de regulă, activitatea a 3-10 poliĠii/posturi de poliĠie comunală. PoliĠiile
comunale/ posturile de poliĠie comunală se subordonează secĠiilor de poliĠie pentru
mediul rural. De regulă, se desfiinĠează funcĠia de úef de post. SecĠiile de poliĠie din
mediul rural se subordonează úefului poliĠiei municipale/ orăúeneúti din municipiul/oraúul
în care îúi are sediul parchetul în arondarea căruia se află.
Varianta 3. Înfiinġarea unei singure secġii de poliġie pentru mediul rural, pe aria
teritorialĄ de acġiune a unui parchet de pe lângĄ judecĄtorie: Această secĠie de poliĠie
va prelua activitatea birourilor/formaĠiunilor de poliĠie rurală de la nivelul poliĠiilor
municipale/orăúeneúti úi va coordona toate poliĠiile/posturile de poliĠie comunală din
respectiva arie teritorială. SecĠiile de poliĠie din mediul rural se subordonează poliĠiei
municipale/orăúeneúti.
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3.5. Analiza impactului
3.5.1. Importanġa acestei etape
Scopul acestei etape este de a obĠine informaĠii clare despre impacturile opĠiunilor
de politici publice ca bază pentru compararea acestor opʕiuni între ele úi cu situaĠia
actuală. De asemenea, această etapă facilitează ierarhizarea opĠiunilor în funcĠie de
criterii de evaluare clar identificate.
În această etapă trebuie adresate o serie de întrebări cheie:
•

Ce tipuri de impact trebuie evaluate? (Aceasta este atât o întrebare
analitică, cât úi una practică úi mai ales politică)
• Impact economic
• Impact social
• Impact asupra mediului înconjurător

•

Ce criterii de decizie trebuie satisfăcute? (ex.: eficienʕă, eficacitate,
complexitate, etc.)

•

Ce tip de metode analitice trebuie utilizate? (ex. metoda cost-beneficiu,
cost-eficacitate, cost-eficienʕă, etc.)

Credibilitatea unei propuneri de politică publică depinde în mare măsură de
obĠinerea unor rezultate bazate pe date fiabile úi analiză robustă (metodologii
adecvate), în mod transparent úi uúor de înĠeles pentru persoane care nu sunt
specialiúti în domeniu.
Caseta 31. Paʓi următori
•
•
•
•
•
•
•

Definirea problemei
Stabilirea situaĠiei de referinĠă
Identificarea obiectivelor
Identificarea opĠiunilor
Analiza impactului
Compararea úi prezentarea opĠiunilor
Proiectarea sistemului de monitorizare úi evaluare viitoare

104

3.5.2. Definirea costurilor ûi beneficiilor
3.5.2.1. Beneficii ale reglementĄrilor
Orice acĠiune guvernamentală este justificată de obĠinerea unui beneficiu. Fără
beneficii clare, guvernul nu are de ce să acĠioneze. Beneficiile acĠiunii publice pot fi
definite ca orice rezultat pozitiv major al acĠiunii, fie că este vorba despre impactul
intenĠionat (declarat ca scop al acĠiunii) sau despre un rezultat secundar care are
efecte pozitive.

3.5.2.1.1. Beneficii pentru cine?
Beneficiile pot avea o multitudine de forme economice, sociale sau ecologice. Cele
mai obiúnuite tipuri de beneficii prezentate într-o evaluare de impact includ8:
•

Beneficii pentru cetăĠeni: reducerea suferinĠei; acces crescut la informaĠii;
preĠuri mai mici; siguranĠă crescută a produselor, locurilor de muncă,
serviciilor etc.

•

Beneficii pentru mediul de afaceri: reducerea pagubelor industriale;
reducerea timpului de producĠie pierdut; reducerea costurilor de
conformitate; comportament anti-concurenĠial scăzut sau transparenĠă
crescută a reglementărilor; siguranĠă úi predictibilitate.

•

Beneficii pentru administraĠia publică: procese úi cerinĠe de reglementare
uúurate; costuri reduse la monitorizare úi aplicare a legislaĠiei; niveluri mai
ridicate de colectare etc.

•

Beneficii pentru comunitate: o protecĠie mai ridicată a mediului înconjurător;
mai multe locuri de muncă; acces crescut la servicii; o utilizare mai
economică a resurselor úi o creútere economică mai accelerată; creúterea
calităĠii vieĠii.

3.5.2.1.2. Ce fel de beneficii?
În general, beneficiile sunt clasificate în evaluările de impact în trei categorii de
bază:
•

8

Beneficii economice care pot fi valorificate pe piaĠă. Acestea pot fi exprimate
monetar în lei/an sau valoare actuală netă pe mai mulĠi ani. Exemple pot fi:

Sursa: A Guide to Regulation, Australia, 1998.
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costuri de sănătate reduse datorită unor produse mai sigure, productivitate
crescută datorită unor locuri de muncă mai sigure, consum redus de energie
datorită standardele de eficienĠă a combustibilului etc.
•

Beneficii ne-economice în domeniul social sau ecologic care pot fi
cuantificate. Acestea ar trebui prezentate în unităĠi măsurabile. Exemple pot
fi: numărul de cazuri de cancer evitate, numărul de specii salvate de la
dispariĠie, numărul de infracĠiuni prevenite. Aceste tipuri de beneficii ar
trebui prezentate în termeni clari, cuantificabili („25% mai puĠine accidente
de maúină pe an”) mai degrabă decât în mod general („siguranĠă úi sănătate
îmbunătăĠită pentru populaĠia României”).

•

Beneficii ne-economice care nu pot fi cuantificate (justiĠie socială, valoarea
unei specii salvate de la dispariĠie pentru ecosistem). Aceste beneficii
generale sunt subiective úi sunt rareori prezentate într-o evaluare de impact.

3.5.2.1.3. Cum sĄ exprimĄm beneficiile?
Pe cât posibil, beneficiile ar trebui exprimate în termeni monetari (de ex. lei/an), în
special atunci când este vorba de beneficii economice. Beneficiile potenĠiale sociale
úi ecologice pot fi exprimate în unităĠi de măsură standard, astfel încât opĠiunile să
poată fi comparate între ele. Dacă acestea sunt exprimate în termeni generali, cum
ar fi „siguranĠă crescută” sau „străzi mai sigure”, va fi imposibil să aflăm care dintre
opĠiuni va produce cel mai bun rezultat. Nu este suficient ca analiza de impact să
arate că o opĠiune opĠiunea „va salva copacii” sau „va face produsele alimentare mai
sigure”, ci trebuie estimat numărul sau procentul de copaci salvaĠi prin alegerea
fiecărei opĠiuni úi numărul sau procentul de toxiinfecʕii alimentare evitate. UnităĠile de
măsură folosite pot fi de tipul:
• număr de copaci salvaĠi
• număr de cazuri de îmbolnăviri prevenite
• valoarea economiilor realizate prin reducerea numărului de fraude
• % din emisiile poluante prevenite
Aceste unităĠi de măsură vă permit să comparaĠi beneficiile fiecărei opĠiuni. Atunci
nu este posibilă exprimarea în termeni cantitativi, impactul trebuie descris cât mai
precis posibil, cu accent pe efectul final al opĠiunii analizate. Chiar dacă este dificil
să măsuram valoarea impactului social, analiza de impact trebuie să identifice
impactul prin alte măsuri decât valoarea. În acest caz, putem folosi informaĠii de tipul
numărului úi categoriilor de persoane afectate sau natura úi răspândirea efectelor.
Dacă impactul este incert, putem încerca să cuantificăm efectele majore, de
exemplu „aproximativ 200 de accidente evitate” sau „circa 10.000 de pensionari vor
trece de pragul sărăciei”. O altă metodă care permite compararea úi ponderarea
diferitelor efecte sociale este clasificarea acestora ca „minore”, „medii” sau „majore”.
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3.5.2.2. Costuri de reglementare
Costurile reprezintă consecinĠele negative ale acĠiunii sau inacĠiunii. Orice politică
publică implică úi costuri, de aceea nu există opĠiuni care să aibă doar beneficii fără
costuri.
Evaluarea costurilor unei politici publici este foarte uúoară pentru unele tipuri de
costuri, dar extrem de dificilă pentru altele. Atunci când analizăm costurile fiecărei
opĠiuni de politică publică trebuie să luăm în considerare faptul că cele mai multe
politici implică tipuri diferite de costuri, atât directe cât úi indirecte (secundare sau
terĠiare). Ca úi beneficiile, unele costuri pot fi exprimate în termeni monetari (de
exemplu, costul pentru eliberarea unei autorizaĠii), în timp ce altele sunt exprimate în
alte unităĠi de măsură (cum ar fi creúterea % sărăciei sau numărul de peroane care
nu vor mai avea acces la un anumit serviciu).
NOTĂ: Pentru a nu face propunerea de politică publică extrem de complicată úi
confuză, trebuie să útim foarte clar ce costuri vor fi evidenĠiate în propunere úi ce
costuri vor fi excluse, atât din punct de vedere al tipului de costuri cât úi al
distribuĠiei acestora în timp.

3.5.2.2.1. Costuri pentru cine?
Costurile reale ale politicilor guvernamentale sunt costurile sociale impuse asupra
populaĠiei, care, pentru a fi reflectate în mod corespunzător, trebuie măsurate ca úi
costuri de oportunitate. AdministraĠia publică foloseúte instrumentele de
reglementare pentru a aloca úi realoca resursele naĠionale de la o prioritate la alta.
Costurile de oportunitate reflectă oportunităĠile de piaĠă reduse pentru inovare úi
extindere, reducând valoarea activelor úi eliminând ocaziile de creútere a veniturilor.
(de ex. decizia de a construi un spital într-un oraʓ are costul de oportunitate
reprezentat de construcʕia unor dispensare în localităʕile limitrofe)

3.5.2.2.2. Ce tipuri de costuri?
Deoarece nu putem măsura cu uúurinĠă costurile de oportunitate socială, în analiza
de impact se folosesc „înlocuitori” ai acestor costuri cu scopul de a simplifica atât
analiza cât úi prezentarea costurilor: costuri directe de conformitate pentru cetăĠeni
úi mediul de afaceri. Acestea sunt costuri suplimentare directe pe care grupul Ġintă al
politicii publice le suportă pentru a desfăúura activităĠile impuse printr-o
reglementare. Acestea pot fi împărĠite în două categorii:
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•
•

costuri administrative úi alte costuri operaʕionale (ex. costurile pentru
înfiinʕarea unei companii privite conform regulilor impuse de autorităʕile
publice);
costuri de capital, (ex. achiziĠionarea de noi echipamente).

Figura 12. Tipuri de costuri
Sarcini economice impuse de
reglementări

Restul societăĠii
(respectarea prevederilor
reglementărilor)

Sectorul public
(elaborare, administrare úi
implementare)

Mediul de afaceri

Costuri de oportunitate/ eficienĠă

1.Costuri de conformitate

Costuri
administrative /
costuri operaĠionale

ObligaĠii
de
informare

CetăĠenii

Costuri de capital

2. OportunităĠi de piaĠă úi
3. Riscuri de politică
publică

Alte costuri
operaĠionale

3.5.2.2.3. Cum exprimĄm costurile?
Costurile intervenĠiei guvernamentale sunt prezentate în paralel cu beneficiile úi se
bazează pe aceeaúi abordare: prezentarea costurilor economice majore în termeni
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monetari (în lei/an) úi prezentarea costurilor sociale úi ecologice majore în unităĠi de
măsură adecvate. Atunci când nu este posibilă cuantificarea, impactul advers
trebuie descris cât mai precis posibil. Cuantificarea beneficiilor úi a costurilor nu
reprezintă un scop în sine, ci un instrument care le permite factorilor de decizie să
promoveze politici publice adecvate.
Exemplul 13. Costuri cuantificabile úi necuantificabile
Costuri cuantificabile
Costuri necuantificabile
(valoare monetarĄ)
Costurile unei
Salariile personalului
Efectul negativ al depopulării
intervenʖii
guvernamental, cheltuieli de
unei zone ca urmare a
guvernamentale deplasare pentru
nivelului scăzut de dezvoltare
implementarea unei
economică a unei localităʕi
reglementări

3.5.3. Definirea tipurilor de impacturi
Identificarea úi estimarea impacturilor nu este atât de dificilă precum pare. Cea mai
bună soluĠie este să înaintăm pas cu pas, examinând rezultatele posibile ale fiecărei
opĠiuni si împărĠindu-le apoi în rezulte negative (costuri) úi rezultate pozitive
(beneficii). Mai întâi vom descrie costuri úi beneficiile din punct de vedere calitativ,
urmând apoi să cuantificăm cele mai semnificative impacturi. Orice analiză de
impact cuprinde atât o evaluare cantitativă cât úi una calitativă pentru beneficii úi
costuri.
Comisia Europeană recomandă structurarea analizei de impact în următorii trei paúi:
Caseta 32. Paúii analizei de impact
Pasul 1
Identificarea impacturilor economice, sociale úi ecologice
Pasul 2

Evaluarea calitativă a impacturilor celor mai importante

Pasul 3

Analiză calitativă úi cantitativă detaliată a impacturilor importante

Implementarea paúilor 1 úi 2 poate fi realizată utilizând expertiza disponibilă în
administraĠia publică românească, Comisia Europeană úi prin parcurgerea studiilor,
cercetărilor úi evaluărilor existente. De asemenea, rezultatele consultărilor cu factorii
interesaĠi trebuie luate în considerare în identificarea úi evaluarea calitativă a
impacturilor. Pentru al treilea pas, vă sugerăm să consultaĠi metodele prezentate la
punctul 3.5.4 în acest ghid.
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3.5.3.1. Impacturile economice, sociale ûi ecologice
Pasul 1. Identificarea impacturilor economice, sociale ûi ecologice ale opġiunii
de politici publice, ce determinĄ aceste impacturi ûi cine este afectat
În acest prim pas, trebuie să identificăm acele impacturi care au cele mai mari úanse
de a apărea ca urmare a implementării opĠiunii de politică publică. Trebuie luate în
considerare atât efectele care apar în Ġară cât úi în exteriorul României. Chiar dacă
multe dintre aceste impacturi sunt chiar obiectivele politicii publice, accentul trebuie
pus pe posibilele impacturi neintenĠionate úi efectele interacĠiunii dintre diferite
opĠiuni.
Impacturile pot fi împărĠite în trei categorii principale: economice, sociale úi
ecologice. Tabelele de mai jos prezintă posibilele impacturi în funcĠie de care trebuie
evaluate opĠiunile.
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• Ce impact are opĠiunea asupra poziĠiei competitive a firmelor româneúti? Are vreun impact asupra productivităĠii?
• Ce impact are opĠiunea asupra barierelor comerciale?
• Are vreun efect asupra fluxurilor investiĠionale (inclusiv relocarea activităĠilor economice)?

• Vor fi impuse costuri suplimentare de ajustare, conformitate sau tranzacĠie asupra companiilor?
• Cum afectează opĠiunea costul sau disponibilitatea resurselor esenĠiale (materie primă, echipamente, forĠă de muncă,
energie, etc.)?
• Afectează accesul la finanĠare?
• Afectează ciclul de investiĠii?
• Presupune retragerea anumitor produse de pe piaĠă? Este limitat sau interzis marketingul anumitor produse?
• Sunt introduse reguli mai stricte pentru desfăúurarea afacerilor în anumite domenii?
• Duce la deschiderea sau închiderea anumitor companii?
• Există produse sau companii care sunt tratate diferit de altele într-o situaĠia comparabilă?

• OpĠiunea afectează natura obligaĠiilor de informare impuse mediului de afaceri (de exemplu, tipul de date solicitate,
frecvenĠa de raportare, complexitatea procesului de transmitere a datelor, etc.)?
• Care este impactul acestor sarcini asupra IMM-urilor în special?

• Are opĠiunea consecinĠe bugetare pentru autorităĠile publice de la diferite niveluri administrative (naĠional, regional,
local), atât imediat cât úi pe termen lung?
• Introduce sarcini administrative suplimentare pentru instituĠiile publice?

Competitivitate, fluxuri
comerciale úi
investiĠionale

Costuri de funcĠionare úi
desfăúurarea afacerilor
(IMM-uri)

Sarcini administrative
asupra mediului de
afaceri

AutorităĠi publice
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• Ce impact (pozitiv sau negativ) are opĠiunea asupra liberei circulaĠii a bunurilor, serviciilor, capitalului úi forĠei de muncă?
• OpĠiunea va duce la reducerea posibilităĠii de alegere a consumatorilor sau la creúterea preĠurilor prin scăderea
concurenĠei, la crearea de bariere pentru noii furnizori, la facilitarea comportamentului anti-competitiv sau la apariĠia
monopolurilor, segmentării pieĠei, etc.?

ÎntrebĄri cheie

FuncĠionarea pieĠei úi
concurenĠei

Impacturi economice

Tabelul 10. Impacturi economice

• Are opĠiunea consecinĠe generale pentru creúterea economică úi ocuparea forĠei de muncă?
• Cum contribuie opĠiunea la îmbunătăĠirea condiĠiilor pentru investiĠii úi la buna funcĠionare a pieĠelor?
• Există un impact direct asupra stabilităĠii macroeconomice?

Mediul macroeconomic
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• OpĠiunea are efecte semnificative asupra anumitor sectoare economice?
• Va exista un impact specific asupra anumitor regiuni, de exemplu în ceea ce priveúte crearea sau pierderea de locuri de
muncă?
• Există o regiune sau un sector care va fi afectat în mod disproporĠionat?

OpĠiunea afectează preĠurile plătite de consumatori?
Are impact asupra calităĠii úi/sau disponibilităĠii bunurilor/serviciilor sau asupra încrederii consumatorilor?
Afectează informarea úi protecĠia consumatorilor?
Are consecinĠe semnificative pentru situaĠia financiară a indivizilor/ gospodăriilor, imediat sau pe termen lung?
Afectează protecĠia economică a familiei úi copilului?

Regiuni sau sectoare
specifice

Consumatori úi gospodării •
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Inovare úi cercetare

OpĠiunea stimulează sau împiedică cercetarea úi dezvoltarea?
Facilitează introducerea úi diseminarea noilor metode de producĠie, tehnologii sau produse?
Afectează drepturile de proprietate intelectuală (patente, mărci înregistrate, copyright, alte drepturi)?
Promovează sau limitează cercetarea academică sau industrială?
Promovează creúterea productivităĠii sau utilizarea eficientă a resurselor?

• Sunt afectate drepturile de proprietate (bunuri imobile, bunuri mobile, bunuri tangibile/intangibile )? Este limitată
achiziĠionarea, vânzarea sau utilizarea drepturilor de proprietate?
• Există posibilitatea desproprietăririi?

• Este necesară crearea unor autorităĠi noi sau restructurarea celor existente?

ÎntrebĄri cheie

Drepturi de proprietate

Impacturi economice

Incluziunea socială úi
protecĠia grupurilor
dezavantajate

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Standarde úi drepturi
referitoare la calitatea
locurilor de muncă
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OpĠiunea afectează accesul pe piaĠa muncii sau ieúirea de pe piaĠa muncii?
Conduce direct sau indirect la creúterea egalităĠii sau inegalităĠii?
Afectează accesul egal la bunuri úi servicii?
Afectează accesul la servicii la plasare sau servicii de interes economic general?

OpĠiunea are impact asupra calităĠii locurilor de muncă?
Afectează accesul angajaĠilor sau úomerilor la formare profesională úi vocaĠională?
Afectează sănătatea, siguranĠa sau demnitatea angajaĠilor?
Există efecte directe sau indirecte asupra drepturilor úi obligaĠiilor existente ale angajaĠilor, în special în ceea ce priveúte
informarea úi consultarea úi protecĠia împotriva concedierii?
Afectează protecĠia tinerilor la locul de muncă?
Afectează direct sau indirect drepturile úi obligaĠiile angajatorilor?
Respectă standardele minime de muncă ale UE?
OpĠiunea facilitează sau limitează restructurarea, adaptarea la schimbări úi utilizarea inovaĠiilor tehnologice la locul de
muncă?

• OpĠiunea facilitează crearea de noi locuri de muncă?
• Are efect direct sau indirect asupra pierderii de locuri de muncă?
• Are consecinʕe negative specifice pentru anumite profesii, grupuri de angajaĠi sau liber profesioniúti (persoane fizice
autorizate să desfăʓoare activităĠi economice)?
• Afectează anumite grupuri de vârstă?
• Afectează cererea de forĠă de muncă?
• Are impact asupra funcĠionării pieĠei muncii?
• Are impact asupra echilibrului între viaĠa privată, familie úi viaĠa profesională?

ÎntrebĄri cheie

Ocuparea forĠei de
muncă úi piaĠa muncii

Impacturi sociale

Tabelul 11. Impacturi sociale

•
•
•
•

OpĠiunea afectează principiul nediscriminării, tratamentului úi úanselor egale pentru toĠi?
Are opĠiunea un impact diferit asupra femeilor decât asupra bărbaĠilor?
Promovează creúterea egalităĠii de úanse între femei úi bărbaĠi?
Implică direct orice diferenĠă de tratament între grupuri sau persoane pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie,
dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală? Poate duce la discriminare indirectă?

• Contribuie la informarea publicului în legătură cu o anumită problemă?
• Are impact mai mare asupra anumitor grupuri sau persoane (de exemplu, persoanele cele mai vulnerabile sau cu risc
crescut de sărăcie, copii, femei, bătrâni, persoane cu dizabilităĠi, úomeri, minorităĠi etnice sau religioase, azilanĠi), companii
sau alte organizaĠii (de exemplu biserici) sau localităĠi mai mult decât asupra altora?

ÎntrebĄri cheie

Buna guvernare,
participare,
administraĠie publică,
accesul la justiĠie,
mass media úi etică
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• OpĠiunea are efect asupra implicării factorilor afectaĠi în procesele decizionale la nivelul administraĠiei publice?
• Sunt toĠi actorii trataĠi egal, cu respectarea diversităĠii acestora? OpĠiunea are impact asupra diversităĠii culturale sau
lingvistice?
• Afectează autonomia partenerilor sociali în domeniile de competenĠă ale acestora? De exemplu, afectează dreptul la
negociere colectivă sau dreptul de a iniĠia acĠiuni colective?
• Implementarea măsurii propuse afectează instituĠiile úi autorităĠile publice, de exemplu prin sporirea responsabilităĠilor
acestora?
• Afectează accesul persoanelor la justiĠie?

Indivizi, viaĠa privată úi • OpĠiunea impune cerinĠe administrative suplimentare asupra persoanelor sau creúterea complexităĠii administrative?
de familie, protecĠia
• Afectează intimitatea persoanelor (inclusiv locuinĠa sau comunicaĠiile)?
datelor personale
• Afectează dreptul la libertate al indivizilor?
• Afectează viaĠa de familie sau protecĠia legală, economică sau socială a familiei?
• Afectează drepturile copilului?
• OpĠiunea implică procesarea datelor personale sau accesul persoanelor afectate la datele personale?

Egalitatea de úanse
între femei úi bărbaĠi,
echitate úi
nediscriminare

Impacturi sociale

• OpĠiunea are efecte asupra serviciilor din punct de vedere al calităĠii úi accesului egal?
• Are efect asupra educaĠiei úi mobilităĠii lucrătorilor?

Accesul úi efectele
asupra protecĠiei
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OpĠiunea are un efect asupra securităĠii, infracĠionalităĠii, terorismului?
Afectează opĠiunea úansele de depistare a infractorilor sau câútigurile potenĠiale ale acestora din infracĠiuni?
Există posibilitatea ca opĠiunea să ducă creúterea numărului de infracĠiuni?
Afectează capacitatea de asigurare a ordinii úi siguranʕei publice?
Are impact asupra intereselor de securitate?
Are impact asupra dreptului la libertate úi siguranĠă, dreptului la un proces corect úi dreptului la apărare?
Afectează drepturile victimelor úi ale martorilor?

•
•
•
•
•
•
•

InfracĠionalitate,
terorism úi securitate

Prevedere dreptul de contestaĠie înainte de a ajunge în instanĠă?
Contribuie la informarea publicului în legătură cu un anumit aspect? Afectează accesul la informaĠiile de interes public?
Afectează partidele politice sau organizaĠiile nonguvernamentale?
Afectează mass media, pluralismul presei sau libertatea de exprimare?
Ridică probleme etice sau bio-etice (clonare, utilizarea corpului uman în scopuri patrimoniale, cercetare/testare genetică,
etc.)?

• OpĠiunea afectează sănătatea úi siguranĠa persoanelor sau grupurilor, inclusiv speranĠa de viaĠă, mortalitatea úi
morbiditatea, prin impactul asupra mediului socio-economic (mediul de lucru, venituri, educaĠie, ocupare, nutriĠie)?
• OpĠiunea creúte sau reduce probabilitatea riscurilor mortale datorate substanĠelor dăunătoare mediului înconjurător?
• Afectează sănătatea datorită schimbărilor nivelului zgomotului, calităĠii solului, aerului, apei sau solului?
• Va afecta sănătatea datorită schimbărilor în consumul de energie sau în gestionarea deúeurilor?
• Afectează factorii de sănătate legaĠi de stilul de viaĠă, cum ar fi dieta, activitatea fizică, fumatul, consumul de alcool sau
droguri?
• Există efecte specifice asupra unor grupuri de risc (determinate de vârstă, sex, dizabilităĠi, mobilitate, regiune, etc.)?

•
•
•
•
•

ÎntrebĄri cheie

Sănătate úi siguranĠă
publică

Impacturi sociale
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• Are opĠiunea impact asupra conservării patrimoniului cultural?
• Afectează diversitatea culturală?
• Există efecte asupra participării cetăĠenilor la manifestări culturale sau asupra accesului lor la resurse culturale?

Cultură

Afectează accesul persoanelor la educaĠie publică/privată sau formare vocaĠională úi profesională continuă?
Afectează furnizarea serviciilor transfrontaliere úi cooperarea în zonele de frontieră?
OpĠiunea are impact asupra finanĠării, organizării sau accesului la servicii sociale, de sănătate úi îngrijire?
Afectează universităĠile úi autonomia universitară?

•
•
•
•

ÎntrebĄri cheie

sociale, sănătăĠii úi
educaĠiei

Impacturi sociale

OpĠiunea va determina creúterea/scăderea nevoii/consumului de energie úi carburanĠi?
Afectează intensitatea energetică a activităĠilor economice?
Afectează mixul actual de combustibili (între fosil, gaz, nuclear úi regenerabil) utilizat în producĠia de energie?
Va duce la creúterea sau scăderea cererii pentru transport (de pasageri sau marfă) sau va influenĠa repartizarea modală
a transportului?
• Generează creúterea sau scăderea emisiilor produse de vehicule?

• OpĠiunea are efect asupra emisiilor de poluanĠi acizi, eutrofici, fotochimici sau dăunători care pot afecta sănătatea
umană, distruge recolte sau clădiri sau deteriora mediul (solul, apele)?

• OpĠiunea reduce numărul de specii/varietăĠi/rase (reduce diversitatea biologică) sau creúte numărul de specii
(promovează conservarea)?
• Afectează specii protejate sau ameninĠate sau habitatele acestora sau regiuni sensibile din punct de vedere ecologic?
• Împarte peisajul în zone mai mici sau afectează în alt mod rutele de migraĠiune, coridoarele ecologice sau zonele de
conservare?
• Afectează valoarea turistică a peisajelor protejate?

• OpĠiunea determină creúterea sau scăderea calităĠii úi cantităĠii apei dulci úi subterane?
• Duce la creúterea sau scăderea calităĠii apei în zonele litorale úi marine (de exemplu, deversări de substanĠe poluante)?
• Afectează resursele de apă potabilă?

• OpĠiunea afectează acidificarea, contaminarea sau salinitatea solului úi rata de eroziune a solului?
• Contribuie la pierderea solului disponibil (de exemplu, prin lucrări de construcĠii) sau la extinderea solului utilizabil (de
exemplu, prin decontaminare)?

Calitatea aerului

Biodiversitate, flora, faună úi
peisaje

Calitatea apei úi resursele de
apă

Calitatea solului úi resursele de
sol
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•
•
•
•

Transport úi energie

OpĠiunea afectează emisia în atmosferă a gazelor cu efect de seră (de exemplu dioxid de carbon, metan, etc.)?
OpĠiunea afectează emisia de substanĠe nocive pentru statul de ozon (CFC, HCFC, etc.)?
Există un impact asupra capacităĠii umane de adaptare la schimbările climatice?

•
•
•

ÎntrebĄri cheie

Schimbări climatice

Impacturi ecologice

Tabelul 12. Impacturi ecologice

• OpĠiunea afectează utilizarea resurselor regenerabile (de ex, peútele) úi conduce la o utilizare mai intensivă decât ritmul
de regenerare ?
• Reduce sau creúte utilizarea resurselor neregenerabile (apă subterană, minerale,etc.)?

• OpĠiunea determină o producĠie úi un consum mai sustenabil?
• OpĠiunea schimbă preĠurile relative ale produselor ecologice úi neecologice?
• Promovează sau restricʕionează bunurile úi serviciile ecologice/ neecologice prin schimbări ale regulilor referitoare la
investiĠiile de capital, împrumuturi, asigurări etc.?
• Întreprinderile sunt încurajate să devină mai poluante/mai puĠin poluante prin schimbări în modul în care funcĠionează?

• OpĠiunea afectează producĠia de deúeuri (solide, urbane, agricole, industriale, miniere, radioactive sau toxice) sau
modul de tratare, depozitare sau reciclare a deúeurilor?

• OpĠiunea afectează probabilitatea prevenirii incendiilor, exploziilor, accidentelor sau emisiilor accidentale?
• Afectează riscul diseminării neautorizate sau neintenĠionate de organisme modificate genetic sau străine?

• Există un impact asupra sănătăĠii animalelor?
• OpĠiunea afectează protecĠia animalelor (tratamentul uman al animalelor)?
• Afectează siguranĠa alimentelor destinate animalelor?

Resurse regenerabile sau
neregenerabile

ConsecinĠele ecologice ale
mediului de afaceri úi
consumatorilor

Generarea úi reciclarea
deúeurilor

Probabilitatea úi dimensiunea
riscurilor de mediu

ProtecĠia animalelor
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Sursa: European Commission, Impact Assessment Guidelines, SEC(2009) 92 of 15 January 2009

• OpĠiunea are efectul de a introduce terenuri noi în utilizare pentru prima dată?
• Afectează în vreun mod terenurile desemnate sensibile din punct de vedere ecologic? Duce la vreo schimbare în
utilizarea terenurilor (de exemplu, schimbarea împărĠirii între rural úi urban sau modificarea tipului de agricultură
practicată)?

ÎntrebĄri cheie

Utilizarea terenurilor

Impacturi ecologice

Pasul 2. Evaluarea calitativĄ a celor mai importante impacturi
Pasul 2 se referă la analiza calitativă a opĠiunilor identificate. Pentru parcurgerea
acestei etape trebuie să răspundem la următoarele întrebări:
•

Care sunt domeniile în care acĠiunea propusă ar trebui să producă beneficii
úi care sunt domeniile în care această acĠiune poate duce la costuri directe
sau la impacturi negative neintenĠionate?

•

Probabilitatea ca impactul să se producă este mică, medie sau mare (úi
invers, riscul ca impactul să nu se producă)?

•

Care sunt ipotezele despre factorii care ar putea influenĠa probabilitatea ca
impacturile să se producă, dar care sunt în afara controlului celor care
implementează acĠiunea?

•

Care este intensitatea fiecărui impact?

•

Cât de importante sunt impacturile?

În identificarea impacturilor, trebuie avute în vedere următoarele elemente:
EvaluaĠi atât impacturile pe termen scurt, cât úi pe cele pe termen lung – în general,
sunt mai uúor de identificat efectele pe termen scurt.
a. AnalizaĠi úi impacturile care nu pot fi exprimate cu uúurinĠă în termeni
cantitativi sau monetari
b. LuaĠi în considerare faptul că diverúi factori care influenĠează impacturile
interacĠionează între ei.
c. GândiĠi-vă cum pot fi afectate efectele unei propuneri de implementarea
altor măsuri, în special în cazul în care propunerea face parte dintr-un
pachet de măsuri.
d. EvaluaĠi impacturile în contextul obligaĠiilor României ca stat membru UE úi
al politicilor generale europene, de exemplu respectarea drepturilor
fundamentale, promovarea dezvoltării durabile, strategia Europa 2020, etc.
Pasul 3. AnalizĄ calitativĄ ûi cantitativĄ detaliatĄ a impacturilor importante
După realizarea unei evaluări calitative extinse în pasul 2, trebuie să analizaĠi cât se
poate de detaliat care sunt beneficiile úi costurile aúteptate într-o estimare cantitativă
úi/sau monetară. O asemenea analiză poate avea mai multe forme, în funcĠie de
metodologia aleasă
NOTĂ: Dacă exprimarea în termeni cantitativi sau monetari nu este posibilă, trebuie
să explicaĠi de ce.
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3.5.3.2. Efectele distributive
Răspunzând la întrebările de mai sus referitoare la diferitele tipuri de impact,
obĠinem o imagine cuprinzătoare a impactului general economic, social úi ecologic
asupra societăĠii al oricărei opĠiuni de politică publică.
Mai departe, este necesar să verificăm cine úi când este afectat de aceste
impacturi. O opĠiune care poate fi benefică pentru societate în ansamblul său poate
avea impacturi pozitive sau negative care sunt distribuite neuniform în interiorul
societăĠii úi în timp. Acesta este motivul pentru care trebuie să luăm în considerare
efectele distributive. În general, există două tipuri distincte de impacturi distributive:
•

Impacturi asupra diferitelor grupuri economice úi sociale. Identificarea celor
care au de câútigat úi celor care au de pierdut prin implementarea unei
politici publice ne ajută să anticipăm obstacolele úi poate indica nevoia de
modificare a opĠiunii sau de introducere a unor măsuri care să atenueze
efectele negative. De exemplu, o propunere poate fi benefică pentru
consumatori, dar poate introduce costuri semnificative pentru întreprinderi.
Pot exista efecte distributive chiar în interiorul unui grup (de exemplu, efecte
diferite asupra IMM-urilor úi companiilor mari, sau asupra gospodăriilor cu
venituri mici úi a celor cu venituri ridicate).

•

Impacturi asupra inegalităĠilor existente. Este nevoie să comparăm
impacturile regionale, impacturile asupra egalităĠii de úanse între femei úi
bărbaĠi, impacturile asupra grupurilor vulnerabile etc., pentru a vedea dacă
acĠiunea propusă ar putea agrava inegalităĠile existente sau dacă ar putea
contribui la reducerea acestora. Această evaluare nu este simplă: de
exemplu, diferenĠele de comportament dintre femei úi bărbaĠi înseamnă că o
propunere care poate părea neutră din punct de vedere al egalităĠii de gen
poate avea în practică efecte diferite asupra femeilor úi bărbaĠilor.

În aceste cazuri, este esenĠial să includem organizaĠii publice sau
neguvernamentale relevante în procesul de consultare, care pot sugera soluĠii sau
abordări alternative.
Atunci când este vorba despre politici cu efect pe piaĠa muncii, trebuie să acordăm
atenĠie deosebită următoarelor elemente:
•

distribuĠia sectorială a efectelor anticipate;

•

distribuĠia geografică a efectelor anticipate;

•

oportunităĠile de pe piaĠa muncii create pentru grupuri úi persoane anterior
excluse;
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•

distribuĠia pe grupuri de vârstă, genuri úi alte caracteristici de grup cum ar fi
persoanele cu dizabilităĠi, grupurile etnice sau rasiale;

•

efectele asupra veniturilor úi puterii de cumpărare a diferitelor grupuri.

•

3.5.3.3. Impacturile specifice
Pe lângă impacturile generale, trebuie să luăm în considerare úi următoarele
aspecte specifice sau sectoriale ale impacturilor economice, sociale úi ecologice.
Este important să acordăm atenĠie acestor aspecte din perspectiva obligaĠiilor
internaĠionale ale României, în special a statutului de stat membru al UE úi a
priorităĠilor specifice ale politicilor naĠionale (de exemplu reducerea sarcinilor
administrative, încurajarea întreprinderilor mici úi mijlocii etc.).
•

Impactul asupra drepturilor fundamentale: Deoarece propunerile
naĠionale trebuie să fie compatibile cu Carta Drepturilor Fundamentale a
Uniunii Europene, orice propunere de politică publică trebuie să ia în
considerare impactul iniĠiativelor asupra drepturilor, libertăĠilor úi principiilor
cuprinse în Cartă. Aceste impacturi trebuie să fie identificate úi evaluate
calitativ. Având în vedere faptul că drepturile fundamentale au un caracter
orizontal, acestea ar putea fi relevante pentru toate cele trei tipuri de analiză
de impact (economic, social, ecologic). Anumite drepturi fundamentale sunt
absolute úi nu pot fi limitate sau supuse excepĠiei, iar altele pot fi limitate sau
exceptate doar în urma demonstrării necesităĠii úi proporĠionalităĠii. Această
analiză a impacturilor va fi completată de verificarea conformităĠii legale cu
prevederile Cartei, care are loc în momentul elaborării actului normativ
pentru implementarea propunerii.

Caseta 33. Prezentarea generală a drepturilor, libertăĠilor úi principiilor
cuprinse în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene
Capitolul 1 – Demnitatea
Demnitatea umană
Dreptul la viaĠă
Dreptul la integritatea persoanei
Interzicerea torturii úi tratamentelor sau pedepselor inumane sau
degradante
Interzicerea sclaviei úi a muncii forĠate
Capitolul 2 – LibertĄġile
Dreptul la libertate úi siguranĠă
Respectarea vieĠii private úi de familie
ProtecĠia datelor cu caracter personal
Dreptul la căsătorie úi de a întemeia o familie
Libertatea de gândire, de conútiinĠă úi de religie
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Libertatea de exprimare úi de informare
Libertatea de întrunire úi de asociere
Libertatea artelor úi útiinĠelor
Dreptul la educaĠie
Libertatea de alegere a ocupaĠiei úi dreptul la muncă
Libertatea de a desfăúura o activitate comercială
Dreptul de proprietate
Dreptul de azil
ProtecĠia în caz de strămutare, expulzare sau extrădare
Capitolul 3 – Egalitatea
Egalitatea în faĠa legii
Nediscriminarea
Diversitatea culturală, religioasă úi lingvistică
Egalitatea între femei úi bărbaĠi
Drepturile copilului
Drepturile persoanelor în vârstă
Integrarea persoanelor cu handicap
Capitolul 4 – Solidaritatea
Dreptul angajaĠilor la informare úi consultare în cadrul întreprinderii
Dreptul de negociere úi de acĠiune colectivă
Dreptul de acces la serviciile de plasament
ProtecĠia în cazul concedierii nejustificate
CondiĠii de muncă echilibrate úi corecte
Interzicerea muncii copiilor úi protecĠia tinerilor la locul de muncă
Echilibrul între viaĠa personală úi profesională
Securitate socială úi asistenĠă socială
ProtecĠia sănătăĠii
Accesul la servicii de interes economic general
ProtecĠia mediului înconjurător
ProtecĠia consumatorilor
Capitolul 5 – Drepturile cetĄġenilor
Dreptul de a alege úi de a fi ales în Parlamentul European
Dreptul de a alege úi de a fi ales în cadrul alegerilor locale
Dreptul la bună administrare
Dreptul de acces la documente
Avocatul Poporului
Dreptul de petiĠionare
Libertatea de circulaĠie úi de úedere
ProtecĠia diplomatică úi consulară
Capitolul 6 – Justiġia
Dreptul la o cale de atac eficientă úi la un proces echitabil
PrezumĠia de nevinovăĠie úi dreptul la apărare
Principiile legalităĠii úi proporĠionalităĠii infracĠiunilor úi pedepselor
Dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeaúi
infracĠiune
Sursa: European Commission, Impact Assessment Guidelines, SEC(2009) 92 of 15
January 2009, Annex 8.1
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•

Impactul asupra autorităĠilor publice: În cazul autorităĠilor publice, trebuie
luat în considerare rolul acestora în relaʕie cu propunerea de politică
publică:
9 Sunt autorităĠile publice implicate efectiv în implementarea
propunerii? În acest caz, costurile implicate (de exemplu, costuri de
personal, de infrastructură, cofinanĠarea proiectelor, costuri de
asigurare a conformităĠii etc.) nu trebuie evaluate ca impact
economic, ci reprezintă costuri de implementare suportate de
administraĠia publică. În acest context, trebuie să vedem care sunt
implicaĠiile propunerii asupra cheltuielilor publice, angajamentelor
bugetare viitoare, fiscalităĠii, úi dacă este cazul asupra echilibrului
bugetar úi datoriei publice.
9 Sunt autorităĠile publice afectate ca beneficiari direcĠi sau indirecĠi?
În acest caz, când autorităĠile publice sunt vizate de o iniĠiativă, atât
în calitate de agenĠi economici cât úi în calitate de angajatori,
trebuie acordată atenĠie tipurilor posibile de instrumente de politică
publică. AutorităĠile publice pot avea, în acelaúi timp, atât un rol de
implementare a politicii, cât úi rol de beneficiar direct sau indirect.

•

Impactul social specific, în următoarele domenii:
9 Ocupare úi piaĠa muncii;
9 Standarde úi drepturi în domeniul protecĠiei muncii;
9 Incluziune socială úi protecĠia grupurilor vulnerabile;
9 Egalitatea de gen, egalitatea de úanse úi nediscriminare;
9 Accesul la protecĠia socială, sănătate úi educaĠie
9 Sănătate úi siguranĠă publică

Caseta 34. Îndrumare din partea Comisiei Europene referitoare la impactul
social specific
Pentru aceste tipuri de impact este util ghidul referitor la impacturile distributive.
DG Ocupare a elaborat un ghid util pentru evaluarea impactului social care poate fi
descărcat de la adresa:
http://ec.europa.eu/employment_social/evaluation/guidance_en.html.
În ceea ce priveúte impactul asupra sănătăĠii, ghidul poate fi consultat la adresa:
http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2001/monitoring/fp_monitoring_2001_a6_frep_11_e
n.pdf
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•

Impactul asupra numărului úi calităĠii locurilor de muncă: În cazul în
care propunerea are efecte majore asupra restructurării companiilor dintr-un
anumit sector, analiza nu trebuie să se limiteze la un orizont de timp static.
Evaluarea trebuie să ia în considerare procesul de implementare úi procesul
de adaptare la noile condiĠii a jucătorilor din sectorul respectiv. Astfel, este
recomandabil să estimăm capacitatea angajaĠilor afectaĠi de a anticipa
schimbările úi de a se adapta ritmul acestora, precum úi resursele sociale
de sprijin disponibile. Mai mult, trebuie luate în considerare efectele tranziĠiei
între ocupare úi educaĠie, recalificare, inactivitate úi pensionare.
Atunci când estimăm impactul asupra locurilor de muncă, trebuie să facem
diferenĠa între două dimensiunii:
9 în ceea ce priveúte numărul locurilor de muncă, trebuie să estimăm
efectele directe úi indirecte referitoare la variaĠiile absolute ale
numărului de locuri de muncă (create, pierdute sau transformate),
evidenĠiind diferenĠa între efectele anticipate pe termen scurt úi cele
pe termen mediu. Pe cât posibil, aceste estimări trebuie, de
asemenea, exprimate din punct de vedere al ratei de ocupare, ratei
de úomaj úi efectelor nete, precum úi pe categorii detaliate pe
sectoare úi tip de ocupare. Este important să identificăm care grup
de populaĠie va beneficia de crearea de noi locuri de muncă.
9 în ceea ce priveúte calitatea locurilor de muncă, trebuie luaĠi în
considerare următorii indicatori:
- calitatea intrinsecă a locului de muncă (inclusiv nivelul
remuneraĠiei úi echitatea);
- abilităĠi, formare úi perfecĠionare continuă úi dezvoltarea
carierei;
- egalitatea de úanse între femei úi bărbaĠi;
- sănătatea úi siguranĠa la locul de muncă;
- echilibrul între flexibilitate úi siguranĠa locului de muncă;
- incluziunea socială úi accesul pe piaĠa muncii;
- organizarea muncii úi echilibrul între muncă úi viaĠa privată;
- dialogul social úi implicarea angajaĠilor;
- diversitate úi nediscriminare (din punct de vedere al genului,
vârstei, dizabilităĠilor, religiei, rasei úi originii etnice, orientării
sexuale);
- performanĠa generală a muncii (inclusiv productivitatea).

•

Impactul asupra IMM-urilor: Ca urmare a dimensiunii reduse úi resurselor
limitate, IMM-urile pot fi afectate de costul impus prin reglementări mai mult
decât companiile mari cu care acestea concurează. În acelaúi timp,
beneficiile politicilor publice tind să fie distribuite uniform în rândul
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companiilor de diferite dimensiuni. IMM-urile au mai puĠine oportunităĠi de a
beneficia de economiile de scară úi, în general, au dificultăĠi mai mari în a
accesa resursele de capital deoarece costul capitalului este mai mare
pentru întreprinderile mici decât pentru cele mari.
Din aceste motive, trebuie să acordăm atenĠie Testului IMM9. Acesta constă
în următoarele:
9 Stabilirea întreprinderilor care sunt afectate de propunere úi
caracteristicile acestora:
- numărul de întreprinderi úi dimensiunea acestora (micro, mici,
mijlocii sau mari);
- proporĠia locurilor de muncă afectate în fiecare dintre tipurile de
întreprinderi identificate;
- ponderea diferitelor tipuri de IMM-uri pe sectoare (micro, mici
sau mijlocii);
- legăturile cu alte sectoare úi posibilele efecte asupra
subcontractării.
9 Măsurarea distribuĠiei beneficiilor úi costurilor potenĠiale, cu
evidenĠierea diferenĠei între microîntreprinderi, întreprinderile mici úi
cele mijlocii. Costurile tipice care trebuie luate în considerare sunt:
- Costuri financiare – create prin obligaĠia de a plăti taxe,
impozite sau tarife;
- Costuri materiale – create prin obligaĠia de a adapta natura
produsului/serviciului úi/sau procesul de producĠie/livrarea a
serviciilor pentru a îndeplini standarde economice, sociale sau
de mediu (de exemplu, achiziĠionarea unui nou echipament,
formarea personalului, investiĠii în instalaĠii ecologice etc.);
- Costuri administrative – create prin obligaĠia de a furniza
informaĠii despre activităĠile sau produsele companiei inclusiv
costuri administrative unice sau recurente.
Costurile úi impacturile identificate pentru IMM-uri trebuie comparate cu
cele ale companiilor mari. În acest scop, putem face raportul între
costurile totale identificate úi numărul de persoane angajate, pentru a
obĠine costul mediu per angajat. O altă metodă este raportarea
costurilor identificate la cifra de afaceri sau la cheltuielile operaʕionale
ale companiilor.
În plus, este util să avem în vedere următoarele elemente
suplimentare:
Direcʕie de acʕiune promovată de Comisia Europeană prin care se urmăreʓte reducerea costurilor
microinteprinderilor ʓi IMM-urilor (simplificarea contabilă, ghiʓee unice, etc).
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9

-

Posibila scădere a competitivităĠii datorată factorilor externi
cum ar fi disponibilitatea creditelor, regimul fiscal, accesul la
resurse sau forĠă de muncă calificată etc.;
Schimbările posibile în comportamentul concurenĠilor,
furnizorilor sau clienĠilor;
Impactul estimat asupra posibilităĠilor de intrare pe piaĠă,
concurenĠei úi structurii pieĠei (de exemplu, din punct de vedere
al capacităĠii IMM-urilor de a intra de piaĠă);
Impactul posibil asupra inovării, atât inovarea tehnologică cât úi
cea ne-tehnologică (procese, marketing etc.);
Beneficiile aduse de propunere (reducerea sarcinilor
administrative, creúterea productivităĠii úi competitivităĠii,
stimularea investiĠiilor în inovaĠie etc.)

9 Evaluarea opʕiunilor alternative úi măsuri de reducere a costurilor
identificate: în cazul în care analiza cost-beneficiu descrisă mai sus
indică faptul că IMM-urile sunt afectate în mod disproporĠionat (sau
dezavantajate în comparaĠie cu întreprinderile mari), trebuie să luăm în
considerare măsuri specifice de reducere a impactului negativ asupra
IMM-urilor.
Printre măsurile care ar putea fi analizate se numără:
- Exceptarea completă sau parĠială a IMM-urilor, în funcĠie de
dimensiune (de exemplu, întreprinderile cu un număr de
angajaĠi mai mic decât un prag dat nu trebuie să facă anumite
raportări, cu condiĠia ca această măsură să nu fie în contracĠie
cu scopul iniĠial al reglementării);
- Reduceri sau excepĠii temporare (de exemplu, stabilirea unei
perioade de tranziĠie în care IMM-urile sunt exceptate de la
anumite obligaĠii sau termene limită mai lungi pentru
îndeplinirea anumitor condiĠii de către IMM-uri);
- Deduceri fiscale sau ajutor financiar direct pentru compensarea
costurilor impuse, cu condiĠia ca acestea să fie compatibile cu
legislaĠia existentă în domeniul concurenĠei;
- Tarife reduse (de exemplu, în cazul în care aceste tarife sunt
foarte mari sau reprezintă un cost fix disproporĠionat de mare
pentru IMM-uri);
- ObligaĠii de raportare simplificate pentru IMM-uri (de exemplu,
în domeniul statistic pot fi analizate sinergiile cu obligaĠiile de
raportare existente deja);
- Campanii de informare, ghiduri de utilizare, sesiuni de formare
úi/sau birouri de informare (de exemplu, birouri destinate IMMurilor care să furnizeze informaĠii personalizate pentru
întreprinderile mici);
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-

Analizarea sistematică a iniĠiativelor generale de simplificare
care au putea ajuta în mod special IMM-urile (de exemplu,
posibilitatea de a utiliza resurse online, inspecĠii simplificate,
etc.).

Atunci când sunt evaluate măsurile posibile de reducere a impactului
negativ asupra IMM-urilor, costurile pe care aceste măsuri le-ar putea
produce trebuie să fie incluse în analiza finală.
•

Impactul asupra consumatorilor: În multe cazuri, propunerile care
afectează funcĠionarea pieĠelor úi activitatea companiilor dau naútere unor
efecte indirecte asupra consumatorilor finali úi gospodăriilor. În alte cazuri,
consumatorii pot fi afectaĠi direct de propunerile guvernamentale. Atunci
când impactul asupra consumatorilor este semnificativ úi efectele asupra
preĠului, calităĠii sau accesului la produse úi servicii specifice poate fi
evaluat, acesta trebuie inclus în analiza de impact, deoarece pot exista
consecinĠe distributive sau inflaĠioniste sau alte aspecte care necesită
atenĠie politică, cum ar fi creúterea costurilor serviciilor de bază (alimentare
cu apă sau transport). Alte tipuri de impact importante pentru consumatori ar
putea fi reducerea alternativelor sau scăderea calităĠii bunurilor úi serviciilor
la care au acces. În alte situaĠii, impactul asupra consumatorilor este un cost
de oportunitate. De exemplu, interzicerea organismelor modificate genetic
va duce la creúterea costului cerealelor, fructelor úi legumelor faĠă de
situaĠia în care acestea nu au fost interzise, iar beneficiile pierdute ale
preĠurilor mai scăzute trebuie evaluate în analiza de impact.

În acest context, trebuie să încercăm să răspundem la următoarele
întrebări:
9 OpĠiunea afectează preĠurile la produse úi servicii importante pentru
consumatori? În acest caz, despre ce produse/servicii este vorba úi cu
cât vor creúte/scădea preʕurile?
9 OpĠiunea afectează informaĠiile disponibile despre produse/servicii?
9 OpĠiunea afectează gama/calitatea/siguranĠa produselor úi serviciilor?
9 OpĠiunea afectează modul în care pot fi accesate produsele sau
serviciile?
9 OpĠiunea afectează protecĠia datelor cu caracter personal?
9 OpĠiunea afectează venitul disponibil úi salariile gospodăriilor?
9 OpĠiunea afectează nivelul protecĠiei consumatorilor?
9 OpĠiunea afectează pensiile sau economiile?
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9 OpĠiunea
afectează
posibilităĠilor
gospodăriilor
de
a
împrumuta/economisii bani, de exemplu prin modificarea accesului la
servicii financiare?
NOTĂ: Trebuie avut în vedere faptul că dacă analiza de impact estimează costuri
directe pentru sectorul comercial, unele dintre costurile pentru consumatori vor fi
reprezentate de costuri pentru întreprinderi care sunt transferate sub forma
preĠurilor crescute. În aceste cazuri, dacă se calculează atât costurile directe pentru
întreprinderi, cât úi costurile transferate către consumatori avem o dublare a
costurilor incluse.

Caseta 35. Îndrumare din partea Comisiei Europene referitoare la impactul
asupra consumatorilor
În cazul în care se estimează că va exista un impact semnificativ asupra consumatorilor
sau când justificarea iniĠiativei de politică publică se bazează pe protejarea consumatorilor,
vă recomandăm consultarea următorului manual:
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_studies_en.htm?update16jan

•

Impactul asupra concurenĠei: Deoarece opĠiunile pot avea impact asupra
concurenĠei, trebuie luate în considerare următoarele aspecte:
9 Regulile de liberalizare (aplicabile fostelor servicii monopol cum ar fi
electricitatea, telecomunicaĠiile, serviciile poútale, transportul public
etc.) úi măsurile de piaĠă internă;
9 Măsuri care sporesc sau reduc barierele de intrare sau ieúire de pe
piaĠă a companiilor;
9 Reguli care stabilesc drepturi comerciale speciale (de exemplu, dreptul
de proprietate intelectuală) sau care exceptă anumite activităĠi de la
aplicarea regulilor concurenĠiale;
9 Reguli sectoriale pentru anumite obiective economice, regionale sau
ecologice;
9 Reguli generale (de exemplu, legea societăĠilor comerciale) care
guvernează activitatea economică.
Trebuie apoi evaluată opĠiunea pentru a verifica dacă aceasta conĠine
elemente care:
9 Exceptează o piaĠă sau un sector de la regulile concurenĠiale, creând
sau consolidând astfel un monopol (de exemplu, în ceea ce priveúte
anumite produse agricole);
9 Interferează cu modul în care firmele îúi promovează sau stabilesc
preĠul la produse/servicii, limitează sau orientează procesul de
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distribuĠie către anumite canale sau intermediari, reducând astfel
alegerea consumatorului sau creând bariere pentru intrarea pe piaĠă
(de exemplu, restricĠii de publicitate sau marketing, introducerea de
preĠuri minime/maxime sau standarde de calitate);
9 Induce formarea de carteluri între companii pentru stabilirea preĠurilor
sau împărĠirea pieĠelor, în acest fel determinând creúterea preĠurilor
sau descurajarea inovaĠiei (de exemplu, anumite organizaĠii de piaĠă
pentru produsele agricole);
9 RestricĠionează accesul la resurse (cum ar fi materia primă, terenuri,
drepturi de proprietate intelectuală, know-how sau tehnologie) pe pieĠe
concentrate, excluzând astfel intrarea pe piaĠă a unor produse sau
servicii alternative (de exemplu, în domeniul IT, media sau
farmaceutic);
9 Favorizarea actorilor economici existenĠi în defavoarea noilor companii,
reducând astfel efectele benefice ale liberalizării (limitarea alegerii sau
a scăderii preĠurilor în domenii, precum telecomunicaĠiile, energia,
transportul).
Caseta 36. Îndrumare din partea Comisiei Europene referitoare la impactul
asupra concurenĠei
Pentru analiza impactului asupra concurenĠei recomandăm consultarea ghidului
suplimentar elaborat de DG ConcurenĠă:
http://ec.europa.eu/comm/competition/publications/advocacy

•

Alte impacturi specifice pot fi luate în considerare úi analizate detaliat, în
funcĠie de tipul propunerii de politică publică. Printre acestea se numără:
9 Impactul asupra dezvoltării tehnologice úi inovaĠiei
9 Impactul asupra comerĠului internaĠional
9 Impactul asupra statelor în curs de dezvoltare
Pentru acestea úi alte tipuri de impact, Ghidul pentru Evaluarea Impactului
elaborat de Comisia Europeană úi anexele sale reprezintă o sursă utilă de
informaĠii10.

10

http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm.
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3.5.3.4. Sarcinile administrative
O propunere de politică publică trebuie să furnizeze detalii referitoare la obligaĠiile
de informare impuse asupra mediului de afaceri, cetăĠenilor úi administraĠiei publice
centrale úi locale care ar putea fi adăugate sau eliminate prin implementarea fiecărei
opĠiuni.
Sarcinile administrative provin exclusiv din legislaʕie ʓi nu ar fi efectuate de către
firme dacă nu ar exista obligaʕia legală. În această categorie intră toate procesele
birocratice în cadrul cărora companiile trebuie să producă ʓi/sau să livreze informaʕii
pentru a atinge un obiectiv de afaceri (ex: documentaʕia necesara pentru accesarea
fondurilor europene)11.
Sarcinile administrative sunt o subunitate a costurilor administrative în sensul în care
costurile administrative acoperă úi activităĠile pe care firmele le-ar îndeplini chiar
dacă reglementările nu ar fi în vigoare. În cadrul unei măsurători, activităʕile
administrative care nu sunt esenʕiale pentru asigurarea conformităʕii cu prevederile
legale vor fi cuantificate, dar vor fi úi identificate úi filtrate, astfel încât în cadrul
rezultatelor finale să se poată face o distincʕie între costuri úi sarcini.
Programul de acĠiune al Comisiei Europene pentru reducerea sarcinilor administrative în UE urmăreʓte scăderea frecvenĠei cerinĠelor de raportare la nivelurile
minime necesare úi revizuirea legislaĠiei atunci când aceeaúi obligaĠie de informare
este cerută de mai multe ori.
Caseta 37. Tipuri de sarcini administrative
Sarcini administrative pentru firme:
• Depunerea trimestrială, úi nu lunară a DeclaraĠiei 112 pentru firmele cu cifră de
afaceri până în 35.000 de euro;
• Simplificarea calculului taxelor salariale (pentru două plăĠi, o singură declaraĠie);
• Modificarea contribuĠiei de asigurare pentru accidente de muncă úi boli
profesionale;
• Simplificarea înregistrărilor contabile atât la introducerea obligaĠiilor de plată, cât
úi la achitarea lor.
Sarcini administrative pentru persoane fizice:
Ȉ Contabilitatea pentru persoane fizice autorizate.

Modelul Costului Standard - Manual pentru măsurarea costurilor administrative în România, SGG,
2010
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Exemplul 14. Tipuri de soluʕii pentru simplificare
1. Eliminarea, reducerea sau îmbunătăʕirea reglementărilor
•
•
•
•
•
•

Eliminarea reglementărilor
Utilizarea alternativelor pentru reglementări, de exemplu utilizarea codurilor de
bună practică voluntare
Înlăturarea obligaʕiilor de informare din reglementare
Exceptarea firmelor mici de la obligaʕia de a plăti anumite costuri
Consolidarea legislaʕia secundară ʓi cerinʕele comune
Reducerea terminologiei complicate ʓi complexităʕii acesteia

2. Simplificarea procesului de respectare a reglementărilor
•
•
•

Înlăturarea formularelor inutile, inspecʕii ʓi cereri de informaʕii
Reducerea timpului necesar cu completare formularelor, simplificarea formei
acestora ʓi clarităʕii
Prioritizarea resurselor ʓi introducerea inspecʕiilor bazate pe risc

3. Schimb de date ʓi cooperare guvernamentală
•
•
•
•

Colectarea datelor mai degrabă de la alte entităʕi guvernamentale decât de la
clienʕi (firme, cetăʕeni)
Colectarea datelor de la clienʕi prin sisteme informatice
Realizarea de ghiʓee unice
Introducerea definiʕiilor standard în legislaʕie

4. Dezvoltarea serviciilor ʓi soluʕiilor IT
•
•
•
•

Publicarea formularelor pe internet
Formulare pre-completate
Interactivitatea formularelor pentru a nu colecta date irelevante
Ghiʓee unice electronice pe site-uri guvernamentale

5. Oferirea de ghidare ʓi informaʕii
•
•
•

Dezvoltarea ghidurilor de consultare pe format electronic/web
Scrierea ghidurilor de completare în format accesibil
Separarea cerinʕelor obligatorii de cele voluntare
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Caseta 38. Tipuri de obligaʕii de informare
1. Notificarea unor activităĠi sau evenimente (specifice) - transportul mărfurilor periculoase,
activităĠile care afectează mediul înconjurător etc.
2. Transmiterea periodică de rapoarte - declaraĠiile financiare anuale
3. InformaĠii etichetate pentru terĠe părĠi - informaĠiile referitoare la clasa energetică de pe
aparatele electrocasnice, sau etichetele de preĠ
4. InformaĠii ne-etichetate pentru terĠe părĠi - termeni úi condiĠii pentru serviciile financiare,
obligaʕiile de informare a angajaĠilor de către angajatori
5. Solicitarea unei autorizaĠii individuale, care este o obligaĠie care trebuie îndeplinită de
fiecare dată când este realizată o anumită activitate - autorizaĠie de construcĠie sau
cerere de exceptare a unui transportator rutier de la interdicʕia de circulaĠie în anumite
condiĠii
6. Solicitarea unei autorizaĠii generale - autorizaĠie de desfăʓurare a activităĠilor financiar
bancare sau de vânzare de băuturi alcoolice
7. Înregistrarea - la registrul comerĠului sau într-o organizaĠie profesională
8. Certificarea produselor úi proceselor, obligaĠia de prezentare a unui certificat sau de
obĠinere a unui certificat - produsele aeronautice úi organizaĠiile care le proiectează,
produc sau întreĠin trebuie să fie certificate de AgenĠia Europeană pentru SiguranĠă
Aviatică
9. InspecĠia în numele autorităĠilor publice - angajatorii sunt obligaĠi să monitorizeze
condiĠiile de muncă ale angajaĠilor
10. Cooperarea în cadrul auditurilor úi inspecĠiilor din partea autorităĠilor publice sau a
agenĠilor acestora - obligaĠia angajatorilor de a coopera cu inspectorii de muncă,
inclusiv menĠinerea unor documente înregistrate adecvate care trebuie prezentate în
timpul inspecĠiilor, de exemplu obligaĠia hotelurilor de a menĠine un registru al
vizitatorilor
11. Solicitarea de subvenĠii sau fonduri nerambursabile - prin proiecte finanĠate din fonduri
structurale
12. Altele
Sursa: European Commission, Impact Assessment Guidelines, SEC(2009) 92 of 15 January
2009

Aceste tipuri de costuri trebuie să fie cuantificate, deoarece există o strategie
europeană de reducere a sarcinilor administrative12, care se aplică úi în România.
Propunerile de politică publică reprezintă un instrument util pentru atingerea úi
susĠinerea Ġintelor de reducere a acestor costuri.
Pentru opĠiunile de politică publică care impun noi obligaĠii de informare, trebuie
justificat în detaliu cum contribuie aceste informaĠii la îndeplinirea obiectivelor
12

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/administrative-burdens/.
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opĠiunii prezentate. Întotdeauna trebuie luate în considerare opĠiuni alternative care
nu conduc la crearea de obligaĠii suplimentare de informare. Este important ca
analiza de impact să clarifice legătura directă dintre obligaĠiile de informare úi
obiectivele principale ale propunerii.
În anumite cazuri, este dificil să facem diferenĠa între o obligaĠie de informare úi alte
obligaĠii legale cuprinse în propunere. Comisia Europeană sugerează mai multe
exemple în acest sens, aceste exemple putând fi regăsite ʓi în administraʕia publică
din România:
•

Costurile determinate de exercitarea dreptului la reclamaĠie. Aceste costuri
nu sunt considerate un cost administrativ deoarece nu există o „obligaĠie” la
reclamaĠie.

•

Costurile determinate de inspecĠii. Scopul unei inspecĠii este de a colecta
informaĠii necesare pentru verificarea respectării obligaĠiilor legale. Costurile
asociate sunt, în mod clar, costuri administrative, cu toate acestea uneori
inspecĠiile sunt utilizate pentru colectarea de informaĠii care nu decurg din
obligaĠii legale (nivelul de satisfacĠie al mediului de afaceri etc.). Participarea
la acest tip de inspecĠii este prin definiĠie voluntară, ceea ce înseamnă că
acele costuri aferente nu se încadrează în definiĠia costurilor administrative
impuse prin legislaĠie. Costurile generate de inspecʕiile realizate de Agenʕia
Naʕională de Administrare Fiscală se încadrează în tipurile de costuri
voluntare

•

Costuri determinate de evaluarea politicilor publice. Anumite programe ale
UE solicită statelor membre să adopte programe naĠionale de reformă.
Elaborarea unui program de reformă este diferită de obligaĠia de a furniza
informaĠii. Cu toate acestea, proiectarea mecanismelor de monitorizare,
colectarea datelor referitoare la implementarea politicii, completarea
tabelelor úi transmiterea lor la Comisia Europeană sunt obligaĠii de
informare. De aceea, elaborarea politicilor publice nu trebuie considerată un
cost administrativ, cu singura excepĠie a cerinĠelor de evaluare a
implementării politicii publice.

•

Costuri determinate de obligaĠia de a elabora planuri de siguranĠă. Anumite
reglementări europene impun întreprinderilor să elaboreze strategii de
evacuare în caz de urgenĠă, să realizeze periodic simulări pentru a verifica
dacă toată lumea útie ce are de făcut etc. Aceste planuri sunt diferite de
obligaĠia de a furniza informaĠii úi costurile asociate nu ar trebuie
considerate sarcini administrative. Singurele costuri care pot fi incluse aici
sunt cele legate de obligaĠia de a colecta informaĠii despre riscurile
anticipate (planurile de siguranĠă trebuie să se bazeze pe o evaluare a
riscului) úi obligaĠia de a transmite úi/sau arhiva planurile de siguranĠă.
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•

Costurile de testare. Costurile pe care trebuie să le suporte companiile
pentru a realiza testarea proceselor úi produselor în scopul obĠinerii unei
autorizaĠii sau a unei certificări nu sunt considerare costuri administrative.

3.5.4. MĄsurarea impactului
Atunci când măsurăm nivelul beneficiilor úi costurilor generate de fiecare opĠiune,
trebuie să luăm în considerare perioada de viaĠă a anumitor active. Uneori, efectele
mai largi la nivel social úi ecologic sunt dificil de cuantificat monetar. Această
secĠiune a ghidului recomandă câteva abordări care vă permit să realizaĠi o evaluare
de impact cât mai exactă cu putinĠă.
Caseta 39. ObĠinerea informaĠiilor pentru cuantificarea impactului
Utilizarea surselor de referinĠă
• VerificaĠi cum au fost obĠinute cifrele disponibile. Surse diferite pot utiliza definiĠii
operaĠionale diferite.
• UtilizaĠi surse multiple, dar asiguraĠi-vă că evaluările folosite sunt consecvente.
• EvitaĠi pe cât posibil sursele care nu furnizează definiĠii operaĠionale.
Utilizarea sondajelor
• SondaĠi sistematic părĠile interesate.
• Dacă nu există suficient timp sau resurse pentru desfăúurarea unui sondaj, utilizaĠi
sondaje naĠionale sau locale realizate periodic de organizaĠii recunoscute (centre de
cercetare, institute cu reputaʕie, etc.).
Estimarea
• UtilizaĠi procente care nu variază foarte mult de la o sursă la alta pentru estimarea unui
număr absolut (de exemplu, pentru estimarea numărului de decese, înmulʕiʕi rata
mortalităĠii cu populaĠia totală, în loc să compilaĠi cifrele exacte din registrele de
evidenĠă a populaĠiei).
• VerificaĠi dacă există metode empirice general acceptate.
• UtilizaĠi procentajele existente pentru fenomene similare.
• UtilizaĠi o variabilă cunoscută pentru a estima o altă variabilă, atunci când relaĠia dintre
cele două variabile este cunoscută (creúterea populaĠiei ca funcĠie între perioada de
timp úi ratele anterioare de creútere).
• StabiliĠi limite prin referinĠe la alte variabile (numărul maxim de copii care folosesc
scutece de unică folosinĠă nu poate fi mai mare decât populaĠia totală cu vârste între 0
úi 4 ani.)
• AplicaĠi triangulaĠia, prin utilizarea mai multor abordări separate sau surse de date
pentru estimarea unei valori úi compararea rezultatelor
Utilizarea experĠilor
Ȉ VerificaĠi calificarea úi expertiza experĠilor.
Ȉ UtilizaĠi metode de verificare a estimărilor experĠilor úi de reducere a marjei de eroare
estimate (vezi metoda Delphi).
Sursa: European Commission, Impact Assessment Guidelines, SEC(2009) 92 of 15 January
2009, Annex 11.3.
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3.5.4.1. Modelul Cost Standard
Modelul Costului Standard (MCS) a fost dezvoltat pentru a furniza părʕilor interesate
o metodă consistentă, simplificată, de estimare a costurilor administrative impuse
firmelor de către guvern13. Metoda a fost creată ʓi aplicată pentru prima dată în
Olanda iar ulterior a fost preluată la nivelul Uniunii Europene, începând să fie
aplicată în toate statele membre. Modelului are ca obiectiv obʕinerea unor estimări în
diferite domenii legislative cu impact asupra mediului de afaceri.
MCS presupune descompunerea reglementărilor într-o serie de componente
măsurabile. Modelul nu se concentrează asupra obiectivelor legislaʕiei, ci doar
asupra activităʕilor administrative ce trebuie întreprinse pentru a îndeplini obligaʕiile
legale. Unul din principalele avantaje ale MCS este măsurarea detaliată a costurilor
administrative.
Metoda MCS presupune identificarea acelor părʕi din legislaʕie care solicită informaʕii
din partea firmelor, pentru autorităʕi sau terʕe părʕi. Pentru generarea informaʕiei,
firmele trebuie să efectueze o serie de activităʕi administrative (ex: colectarea
informaʕiilor din firmă, redactarea rapoartelor). Aceste activităʕi presupun, pe de o
parte, consum de resurse interne (timpul angajaʕilor) ʓi, pe de altă parte, consum de
resurse externe (onorariile specialiʓtilor externi).
Caseta 40. Paʓii procesului de măsurare
Pas

Descriere

Pasul 1

Pregătirea

Pasul 2

Identificarea obligaʕiilor de informare úi a activităʕilor administrative

Pasul 3

Clasificarea reglementarilor în funcʕie de origine

Pasul 4

Identificarea grupurilor ʕintă si a segmentelor

Pasul 5

Colectarea datelor privind frecventa úi populaʕia

Pasul 6

Interviuri cu firme / cetăʕeni/ consultarea experʕilor

Pasul 7

Identificarea parametrilor de cost

Pasul 8

Selectarea firmelor tipice

Pasul 9

Efectuarea interviurilor cu firmele

Pasul 10

Evaluarea grupului de referinʕă

Pasul 11

Extrapolarea datelor la nivel naʕional

Pasul 12
Raportarea
Sursa: Reʕeaua SCM, http://www.administrative-burdens.com/
Modelul Costului Standard - Manual pentru măsurarea costurilor administrative în România, 2010,
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3.5.4.2. Rata de actualizare
Majoritatea opĠiunilor de politici publice produc costuri úi beneficii care apar în
momente diferite. Construirea unei căi ferate are un cost imediat, dar produce
beneficii pe termen lung. Când beneficiarii primesc o sumă constantă de bani pe
parcursul unei perioade determinate, beneficiul lor va avea valoare mai mare în
primul an faĠă de ultimul an al programului. În mod similar, costurile care vor fi plătite
în viitor sunt mai puĠin oneroase.
Rata de actualizare (sau rata de scont) este factorul de corecĠie care reflectă aceste
diferenĠe de valori în timp. Actualizarea permite compararea directă a costurilor úi
beneficiilor care apar în momente diferite, prin acordarea unei valori mai mari
costurilor úi beneficiilor imediate faĠă de cele care apar mai târziu în timp. Atunci
când utilizăm rata de actualizare, trebuie să o aplicăm atât pentru costuri cât úi
pentru beneficii.
Comisia Europeană recomandă utilizarea unei rate de actualizare de 4%, care este
exprimată în termeni reali úi include inflaĠia. Această rată poate fi aplicată costurilor
úi beneficiilor exprimate în preĠuri constante. Totalul costurilor úi beneficiilor
actualizare ale unei opĠiuni de politică publică poartă denumirea de valoarea
actualizată netă (VAN).

3.5.4.2.1. Formula pentru valoarea actualizatĄ netĄ
Valoarea actualizată netă a unui proiect este calculată ca (valoarea actualizată a
beneficiilor) minus (valoarea actualizată a costurilor).
Într-o formulă algebrică, dacă Bi úi Ci sunt beneficiile respectiv costurile în anul i al
proiectului cu o perioadă de n+1 ani (considerând acest an ca fiind anul 0), úi dacă r
este rata de actualizare (exprimată ca o zecimală), atunci valoarea actualizată netă
a proiectului este:
i −n

i −n
Bi
Ci
−
¦
¦
i
i
i −0 (1 + r )
i −0 (1 + r )

Este rata la care valorile sunt actualizate în prezent. Uzual, se consideră ca fiind
aproximativ egal cu costul de oportunitate al capitalului. Acest cost de oportunitate
înseamnă că dacă folosim o suma de bani drept capital pentru un proiect renunĠăm
să avem un beneficiu din banii respectivi într-un alt proiect.
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Exemplul 15. Valoarea actualizată netă
Rata de actualizare este fixa pe toata perioada de existenʕă a unui proiect sau a unei
investiʕii. În ceea ce priveʓte proiectele finanʕate din fonduri europene se poate folosi o rată
de actualizare de 7% pe an14. Dacă se alocă 1000 RON cu o rată de actualizare de 7%
anual pe o perioadă de 2 ani avem:
- anul 1: 1000 + 7% = 1070 ʓi factorul invers de 1000/1070 = 0,934 RON
- anul 2: 1100 + 7% = 1177 ʓi factorul invers de 1000/1177 = 0,849 RON
Dacă investim acum 0,934 RON din 1000 RON considerând 7% anual, valoarea va creʓte
în anul respectiv la 1000 RON.
Dacă investim acum 0,849 RON din 1000 RON considerând 7% anual, valoarea va creʓte
în anul respectiv la 1000 RON.

3.5.4.2.2. Costurile ûi beneficiile anualizate
Trebuie să fim atenĠi atunci când comparăm politici publice cu orizonturi de timp
diferite, deoarece criteriul valorii actualizate nete nu mai este valabil. Pentru a face
comparaĠii corecte în aceste condiĠii este util să calculăm valoarea anualizată a
alternativelor de politici publice. Aceasta este definită ca partea anuală fixă din venit
care ar fi plătită printr-o anuitate cu dobândă fixă cu aceeaúi valoare actualizată netă
ca úi politica publică. Aceasta este determinată prin formula:
Valoare anualizată =

valoare prezentă × rata actualizare
1 − (1 + rata actualizare )

− orizont timp

unde orizontul de timp este exprimat în ani úi rata de actualizare este exprimată
zecimal (adică 4% este exprimat ca 0.04).
Astfel, pentru a compara un proiect cu o valoare actualizată de 1.500 de lei úi o
durată de 5 ani cu un proiect cu o valoare actualizată de 1.750 de lei úi o durată de
7 ani, vom calcula valorile anualizate ale acestor proiecte. Pentru primul proiect
1500 × 0.04
60
=
−5
1 − 0.822
1 − (1 + 0.04)

valoarea anualizată este deci 336,94 lei.

14

Recomandat de Comisia Europeană pentru perioada 2007 - 2009
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Pentru al doilea proiect,
1750 × 0.04
70
=
−7
1 − 0.76
1 − (1 + 0.04 )

avem o valoare anualizată de 291,57 lei. Aúadar, deúi al doilea proiect produce
beneficii nete mai mari, datorită faptului că acestea sunt obĠinute într-o perioadă mai
mare de timp, primul proiect are de fapt o valoare mai bună.
Exemplul 16. Costurile úi beneficiile anualizate
Să presupunem că un proiect implică un cost de 1.000.000 lei în acest an úi
produce beneficii de 200.000 lei pe an în fiecare din următorii 6 ani, după ajustarea
inflaĠiei. Astfel, utilizând rata de actualizare recomandată de 4%, valoarea
actualizată netă a proiectului este:
200,000 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
+
+
+
+
+
− 1,000,000
1.04
1.04 2
1.04 3
1.04 4
1.04 5
1.04 6

adică 1.048.427 – 1.000.000, respectiv 48.427 lei.
Această politică publică generează beneficii nete pentru societate, cu condiĠia ca
distribuĠia costurilor úi beneficiilor între diferitele grupuri sociale să fie considerată
acceptabilă.

3.5.4.2.3. Tabelul valorilor actualizate
Tabelul arată valoare de 1.000 UM actualizată la diferite rate pentru o perioadă
cuprinsă între 1 úi 25 de ani. Astfel, un beneficiu de 1.000 de lei (în preĠuri
constante), care apare în anul al doisprezecelea, are o valoare actualizată de
624,60 de lei la o rată de scont de 4% sau de 318,63 de lei la o rata de scont de
10%.
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Tabelul 13. Tabelul valorilor actualizate
An

Rata actualizare %
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

990.10
980.30
970.59
960.98
951.47
942.05
932.72
923.48
914.34
905.29
896.32
887.45
878.66
869.96
861.35
852.82
844.38
836.02
827.74
819.54
811.43
803.40
795.44
787.57

980.39
961.17
942.32
923.85
905.73
887.97
870.56
853.49
836.76
820.35
804.26
788.49
773.03
757.88
743.01
728.45
714.16
700.16
686.43
672.97
659.78
646.84
634.16
621.72

970.87
942.60
915.14
888.49
862.61
837.48
813.09
789.41
766.42
744.09
722.42
701.38
680.95
661.12
641.86
623.17
605.02
587.39
570.29
553.68
537.55
521.89
506.69
491.93

961.54
924.56
889.00
854.80
821.93
790.31
759.92
730.69
702.59
675.56
649.58
624.60
600.57
577.48
555.26
533.91
513.37
493.63
474.64
456.39
438.83
421.96
405.73
390.12

952.38
907.03
863.84
822.70
783.53
746.22
710.68
676.84
644.61
613.91
584.68
556.84
530.32
505.07
481.02
458.11
436.30
415.52
395.73
376.89
358.94
341.85
325.57
310.07

943.30
890.00
839.62
792.09
747.26
704.96
665.06
627.41
591.90
558.39
526.79
496.97
468.84
442.30
417.27
393.65
371.36
350.34
330.51
311.80
294.16
277.51
261.80
246.98

934.58
873.44
816.30
762.90
712.99
666.34
622.75
582.01
543.93
508.35
475.09
444.01
414.96
387.82
362.45
338.73
316.57
295.86
276.51
258.42
241.51
225.71
210.95
197.15

925.93
857.34
793.83
735.03
680.58
630.17
583.49
540.27
500.25
463.19
428.88
397.11
367.70
340.46
315.24
291.89
270.27
250.25
231.71
214.55
198.66
183.94
170.32
157.70

917.43
841.68
772.18
708.43
649.93
567.27
547.03
501.87
460.43
422.41
387.53
355.53
326.18
299.25
274.54
251.87
231.07
211.99
194.49
178.43
163.70
150.18
137.78
126.40

909.09
826.45
751.31
683.01
620.92
564.47
513.16
466.51
424.10
385.54
350.49
318.63
289.66
263.33
239.39
217.63
197.84
179.86
163.51
148.64
135.13
122.85
111.68
101.53

25

779.77

609.53

477.61

375.12

295.30

233.00

184.25

146.02

115.97

92.30

Sursa: European Commission, Impact Assessment Guidelines, SEC(2009) 92 of 15 January
2009 (11.6, pp 73)

3.5.4.3. Evaluarea impactului neeconomic
Unele dintre efectele identificate prin analiza prezentată mai sus nu vor avea o
valoare de piaĠă clară. Impactul asupra sănătăĠii publice sau a mediului, de exemplu,
nu poate fi măsurat direct.
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Totuúi, acest lucru nu înseamnă că nu există tehnici pentru exprimarea acestora în
termeni cantitativi úi/sau monetari. În asemenea cazuri, este important să folosim o
analiză solidă úi să evidenĠiem clar procesul úi metodologia urmărite.
Tehnicile care pot fi utilizate în aceste cazuri sunt prezentate în continuare.

3.5.4.3.1. Monetizarea impacturilor neeconomice
Monetizarea impacturilor neeconomice poate fi realizată cel mai uúor atunci când
valorile pot fi corelate cu preĠurile pieĠei. De exemplu, poluarea aerului dăunează
recoltelor, terenurile agricole produc mai puĠin, ceea ce permite o evaluare monetară
directă. Cu toate acestea, în cazurile în care valorile impacturilor nu se regăsesc
direct în preĠurile pieĠei, trebuie să utilizăm alte tehnici.
Există metode de calculare a costurilor úi beneficiilor monetare ale bunurilor care nu
au preĠ de piaĠă direct úi care reflectă ori „disponibilitatea de a plăti” ori
„disponibilitatea de a accepta” un anumit rezultat úi constau în metode bazate pe
preferinġa declaratĄ (evaluare contingentă, analiza conjugată, experimente de
alegere) úi pe preferinġa revelatĄ (metoda costului de călătorie, evaluarea
hedonică).
Caseta 41. PreferinĠa revelată úi preferinĠa declarată
Teoria preferinġei revelate, dezvoltată de economistul american Paul Samuelson, este o
metodă prin care poate fi identificată cea mai bună opĠiune posibilă pe baza
comportamentului consumatorilor. Pe scurt, acest lucru înseamnă că preferinĠele
consumatorilor sunt revelate de obiceiurile lor de cumpărare úi consum. Astfel, dacă o
persoana alege o combinaĠie de produse (de exemplu 2 mere úi 3 banane) în locul altei
combinaĠii pe care úi-o poate permite (de exemplu 3 mere úi 2 banane), putem spune că
prima combinaĠie a fost revelată ca fiind preferată celei de-a doua. Putem apoi presupune
că prima combinaĠie este întotdeauna preferată celei de-a doua, astfel dacă persoana
cumpără a doua combinaĠie înseamnă că prima combinaĠie nu mai este disponibilă.
Teoria preferinġei declarate, cunoscută úi sub numele de evaluare contingentă, este o
tehnică economică bazată pe sondaj pentru evaluarea resurselor neeconomice, cum ar fi
protecĠia mediului. Deúi aceste resurse au utilitate economică pentru oameni, anumite
aspecte ale acestora nu au un preĠ monetar deoarece nu sunt vândute direct. Sondajele
preferinĠei declarate măsoară aceste aspecte neeconomice, încercând să răspundă la
întrebarea ce sumă de bani ar fi persoanele dispuse să plătească pentru un bun de acest
tip.

Metodele preferinĠei revelate se bazează pe dovezi din tranzacĠii reale de piaĠă cum
ar fi corelaĠia între nivelul zgomotului úi preĠurile imobilelor. Astfel, se porneúte de la
acĠiuni reale ale unor persoane care suportă costuri reale.
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Pe de altă parte, metodele preferinĠei declarate presupun modelarea unor pieĠe
ipotetice úi sondarea opiniei prin chestionare úi interviuri cu privire la valoarea
acordată unui anumit rezultat. Aceste tehnici au fost utilizate într-o mare varietate de
condiĠii úi prin elaborarea unor sondaje bine proiectate au fost generate estimări
robuste, similare cu cele obĠinute prin metodele bazate pe preferinĠa revelată. Cele
mai notabile utilizări se referă la estimările pentru reducerea riscului de deces
prematur sau la determinarea valorilor rezultatelor ecologice, utilizarea parcurilor
publice sau a clădirilor istorice.

3.5.4.3.2. Analiza cantitativĄ a impacturilor asupra sĄnĄtĄġii
Reglementările pot avea un efect asupra sănătăĠii în mod direct, atunci când
schimbarea stării de sănătate este un obiectiv declarat sau indirect, ca rezultat al
abordării unei probleme conexe. Impacturile asupra sănătăĠii apar cel mai adesea în
politicile care se referă la protecĠia mediului, asistenĠă medicală, siguranʕa
produselor, siguranĠa în muncă, protecĠia consumatorilor. Deúi nu există o
metodologie uniformă pentru analiza acestora, este important ca evaluările de
impact să se bazeze pe o analiză solidă úi să fie consecvente. Având în vedere
principiul proporĠionalităĠii, este de dorit să utilizăm abordări cantitative atunci când
este posibil pentru a permite o comparare mai transparentă a costurilor úi
beneficiilor. Adesea, riscurile nu pot fi eliminate în totalitate fără costuri exagerate úi
în aceste cazuri analiza cost beneficiu este utilă pentru a stabili dacă este, de
exemplu mai eficient să cheltuim bani pe reducerea poluării pentru a îmbunătăĠi
sănătatea decât pe creúterea calităĠii sistemului medical.
Există mai multe metode pentru evaluarea cantitativă a propunerilor cu impact
potenĠial asupra sănătăĠii. Se poate face distincĠia între metode monetare úi
nemonetare. Abordările nemonetare sunt mai puĠin controversate úi pot fi mai
adecvate într-o analiză cost eficacitate, în timp ce abordările monetare sunt
necesare pentru realizarea unei analize complete cost beneficiu. Uneori metodele
nemonetare pot fi monetizate prin alocarea unei valori monetare rezultatelor. În
continuare, sunt prezentate cele mai obiʓnuite abordări nemonetare, urmate de o
scurtă introducere a abordărilor monetare standard.
Aceste metode sunt utilizate de diverse sisteme de sănătate la nivel internaʕional
pentru a măsura impactul investiʕiilor în sănătate precum ʓi pentru a susʕine decizia
de a investi în anumite domenii de sănătate publică precum ʓi deciziile cu privire la
eficienʕa anumitor intervenʕii medicale.
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3.5.4.3.3. Metode nemonetare
1. Ani de viaġĄ ajustaġi pentru calitate (Quality Adjusted Life Years - QALY):
metoda utilizează informaĠiile disponibile despre îmbunătăĠirile obiective ale sănătăĠii
sau calităĠii vieĠii úi le combină cu durata îmbunătăĠirilor respective. Un an de viaĠă
cu sănătate perfectă este calculat ca 1,0, în timp ce un an cu probleme de sănătate
are o valoare sub 1,0. Valorile sunt, în general, obĠinute prin sondaje ale pacienĠilor
úi medicilor (preferinĠa declarată) úi reprezintă o medie între diferite grupuri sociale.
Metoda QALY permite agregarea după numărul de indivizi afectaĠi úi pot fi alocate
ponderi egale tuturor indivizilor sau pot fi ajustate ponderile pentru a reflecta
preferinĠa pentru un anumit grup Ġintă. Anii viitori de viaĠă pot fi ignoraĠi utilizând un
factor comun de scont.
2. Ani de viaġĄ ajustaġi pentru dizabilitate (Disability Adjusted Life Years - DALY):
metoda este foarte similară cu QALY, reprezentând practic valoarea sa negativă.
Măsoară numărul de ani de viaĠă ajustaĠi pentru calitate pierduĠi în comparaĠie cu
scenariul de referinĠă, dar în toate celelalte privinĠe este conceptual identică cu
metoda QALY úi ar trebui să producă aceleaúi rezultate pentru evaluarea impactului.
3. Ani de viaġĄ sĄnĄtoasĄ (Healthy Life Years - HLY): metoda măsoară numărul
de ani de viaĠă ajustaĠi pentru calitate rămaúi pe persoană. Este similară cu QALY.
La fel ca în cazul metodei QALY, ani de viaĠă din viitor trebuie ignoraĠi úi pot fi
utilizate ponderi pentru agregarea scorurilor individuale. Din punct de vedere tehnic,
HLY este o sumă a QALY, utilizând speranĠa de viaĠă rămasă ca limită superioară a
însumării. Când sunt realizate corect, metodele QALY úi HLY trebuie să conducă la
aceleaúi concluzii.
QALY este utilizat în analizele cost-utilitate pentru a calcula costul economisit în
cazul unor intervenʕii specifice în sănătate. Este de asemenea utilizat pentru
alocarea resurselor din domeniul sanitar, reprezentând preferinʕa pentru o
intervenʕie cu cost redus în favoarea unei intervenʕii cu un cost mai ridicat. Metoda
oferă posibilitatea de a favoriza intervenʕia în cazurile optime pentru societate în
defavoarea unei abordări echitabile, care să ia în considerare toate tipurile de cauze
medicale pe principiul că toʕi contributorii plătesc asigurări sociale.
Metoda HLY este inclusă în setul de indicatori utilizaĠi în Strategia Lisabona úi
studiile anterioare au alocat valori de 50.000 – 80.000 de euro pentru un an QALY.
Acest interval poate fi utilizat ca punct de plecare pentru o evaluare de impact, dar
trebuie ajustat pentru a reflecta propunerea concretă de politică publică úi contextul
acesteia.
Aceste metode sunt utilizate de diverse sisteme de sănătate la nivel internaʕional
pentru a măsura impactul investiʕiilor în sănătate precum ʓi pentru a susʕine decizia
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de a investi în anumite domenii de sănătate publică precum ʓi deciziile cu privire la
eficienʕa anumitor intervenʕii medicale.
Exemplu 17. Simulare metode nemonetare
QALY sau un indicator apropiat ar putea fi folosit pentru anumite sectoare de activitate din
MAI, spre exemplu Agenʕia Naʕională Antidrog, în ideea că resursele limitate ale statului
împiedică intervenʕii egale pentru toate cazurile de dependenʕă. Astfel, Agenʕia Antidrog
poate alege intervenʕia unde raportul cost-utilitate este unul favorabil iar impactul este
major. Conform ponderii de la 0=moarte la 1=sănătate perfectă, cifre obʕinute prin
calcularea unor criterii (mobilitate, durere, auto-îngrijire, etc.) se poate realiza un profil al
grupului ʕintă care va fi prioritar pentru intervenʕiile agenʕiei. Alegerea se poate face între
două intervenʕii care pot genera ani de sănătate cu factori de 0.75 sau 0.5 (0.75 – cu
speranʕă de viaʕă mai bună ʓi 0.5 – cu speranʕă de viaʕă mai redusă). Câʓtigul suplimentar
poate conduce la luarea deciziei în favoarea intervenʕiei care generează un factor mai
înalt.
DALY este un indicator important în determinarea deciziilor de a aloca fonduri pentru
anumite grupuri sociale predispuse la consumul de droguri. Astfel, se pot orienta fonduri
către grupul ʕintă format din persoane tinere datorită orientării DALY către persoane tinere
în detrimentul vârstnicilor pe baza unor principii legate în principal de utilitatea economică.
Indicatorul HLY poate fi de asemenea foarte util pentru anumite decizii cu privire la
alocarea fondurilor poliʕiei către anumite grupuri ʕintă. Indicatorul măsoară numărul de ani
pe care o persoană îi va avea fără a suferi de anumite dizabilităʕi, fiind un factor de
productivitate important. Acest element se reflectă în activităʕile suplimentare ce ar genera
plusuri de productivitate pe fondul lipsei unui anumit handicap (fizic sau psihic), deci
realizării unei munci suplimentare. În acest caz Poliʕia ar putea aloca mai mulʕi bani pentru
prevenirea accidentelor care implică minori, dat fiind numărul de ani care pot fi câʓtigaʕi în
termeni de productivitate ca urmare a evitării accidentelor rutiere de către aceʓtia
comparativ cu accidente în care ʓi-ar pierde viaʕa persoane în vârstă.

3.5.4.3.4. Metode monetare
Scopul monetizării impacturilor de sănătate nu este de a aloca o valoare monetară
unei vieĠi, ci de a permite compararea beneficiilor reducerii unui risc cu costurile
implicate. În acest context, orice decizie înseamnă acordarea unei valori monetare
implicite beneficiilor de sănătate. Procesul decizional este mai facil, mai consecvent
úi transparent, dacă există o estimare monetară a valorii acestor beneficii.

1. AbordĄrile de tip contabil
Costul bolii: metoda este o măsură destul de simplă care cuprinde doar cheltuielile
medicale ocazionate de apariĠia unei boli. Dacă o opĠiune duce la scăderea rate de
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apariĠie a unei boli, cheltuielile medicale economisite pot fi estimate úi reprezintă un
beneficiu. Invers, dacă opĠiunea face posibilă agravarea unei boli, pot fi calculate
costurile directe asociate. Utilitatea acestei metode este limitată, deoarece nu
include alte costuri indirecte pentru societate, cum ar fi orele de lucru pierdute sau
modul în care oamenii îúi evaluează propria sănătate. De asemenea, în unele
situaĠii poate duce la rezultate opuse celor aúteptate: de exemplu, o acĠiune care
duce la moartea unei persoane care altfel ar fi petrecut timp în spital este calculată
ca beneficiu utilizând metoda Costul bolii.
Capitalul uman: metoda încearcă să măsoare pierderea câútigurilor viitoare în caz
de dizabilitate sau moarte prematură. De asemenea, poate fi privită ca o măsură a
pierderii din bunăstarea socială cauzată de moarte/dizabilitate/productivitate
scăzută. Critica adusă acestei metode este că duce la valori diferite ale vieĠilor în
funcĠie de câútigurile viitoare estimate, ceea ce ar putea fi considerat imoral
deoarece nu dă nicio valoare persoanelor care nu sunt active pe piaĠa muncii (de
exemplu, persoane vârstnice). Pentru reducerea acestei probleme sau dacă
persoanele afectate nu pot fi identificate destul de precis, pot fi utilizate valori medii
ale indicatorului.
2. AbordĄrile bazate pe preferinġe
O altă metodă de evaluare a impacturilor de sănătate este analiza preferinĠelor
declarate sau relevate ale indivizilor cu privire la expunerea lor la o anumită situaĠie
care implică un risc de sănătate. Acestea pot fi măsurate utilizând conceptele de
„Disponibilitate de a plăti” pentru o îmbunătăĠire sau „Disponibilitate de a accepta”
compensaĠie pentru o înrăutăĠire. Două metode care utilizează aceste concepte sunt
Valoarea vieĠii statistice ʓi Valoarea anului de viaĠă statistic.
Valoarea vieġii statistice: este obĠinută prin calcularea disponibilităĠii de a plăti
indivizilor pentru un risc mai mic de mortalitate împărĠită la reducerea riscului.
Astfel, metoda nu măsoară valoarea vieĠii ca atare, ci alocă o valoare monetară
pentru disponibilitatea de a accepta niveluri mai ridicate sau mai scăzute ale riscului.
Valoarea anului de viaġĄ statistic: măsoară disponibilitatea de a plăti pentru
creúterea cu un an a speranĠei de viaĠă. Trebuie menĠionat că niciuna dintre cele
două metode nu măsoară calitatea vieĠii úi pentru a realiza acest lucru trebuie
combinate cu metodele prezentate mai sus.
Utilizarea metodelor prezentate poate duce la critici morale, deoarece ideea de a
pune un preĠ pe viaĠa unui om este considerată ne-etică. Cu toate acestea,
metodele monetare nu încercă să facă acest lucru, ci să evalueze riscurile. Deúi
nimeni nu úi-ar da viaĠa pentru o sumă de bani, majoritatea oamenilor sunt dispuúi
să aleagă între echipamente de protecĠie cu preĠuri úi niveluri de protecĠie diferite
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sau între diferite moduri de a trece strada pentru a economisi timp. Putem astfel să
identificăm valoarea pe care oamenii o dau micilor schimbări ale nivelului de risc.
Exemplul 18. Valoarea vieĠii statistice
Să presupunem că o anumită caracteristică de siguranĠă a unui autoturism (de exemplu un
airbag) reduce cu 50% riscul de rănire fatală într-un accident care altfel ar fi fost fatal úi că
probabilitatea medie de a suferi un astfel de accident este de 0,1%. Dacă preĠul unui
airbag este de 500 euro úi 70% dintre maúini sunt echipate opĠional cu airbag, înseamnă
că 70% dintre úoferi sunt dispuúi să plătească 500 de euro pentru o reducere cu 0,05%
(1/2000) a probabilităĠii de a avea un accident fatal. La rândul său, acest lucru înseamnă
că valoarea pe care úoferii acestor maúini o dau vieĠii este cel puĠin 2000 x 500 = 1 milion
de euro în medie. Acest exemplu arată că evaluarea riscului diferă între indivizi. 30% dintre
úoferi (care nu au instalat un airbag în maúină) alocă implicit o valoare mai mică (datorită
constrângerilor financiare), în timp ce unii dintre úoferii care au cumpărat un airbag pot da
o valoare mult mai mare vieĠii proprii dar fără a fi obligaĠi să plătească mai mult de 500
euro.
Să presupunem că poluarea aerului poate să genereze riscul de moarte prematură la 1 din
1000 de persoane. Să presupunem de asemenea că 1000 de persoane au fost supuse
acestui risc úi fiecare era dispusă să plătească în medie 1500 de euro pentru a reduce
riscul de moarte prematură la zero. Deoarece acest factor de risc aplicat la întregul grup
conduce la probabilitatea unei morĠi premature (1 din 1000 x 1000) iar disponibilitatea de a
plăti agregată pentru evitarea riscului este de 1500 x 1000, valoarea prevenirii unei morĠi
premature statistice este de 1,5 milioane euro.

BunĄ practicĄ: ÎmbunĄtĄġirea calitĄġii aerului în Uniunea EuropeanĄ
În contextul Strategiei Aerului, au fost realizate cercetări pentru a evalua impactul
îmbunătăʕirii calităʕii aerului asupra sănătăʕii. Pe baza sondajelor din Franʕa, Marea
Britanie ʓi Italia efectuate ca parte a proiectului New Ext (2004), au fost obʕinute valorile
din tabelul de mai jos. Pentru a reflecta incertitudinile din metodologie úi analiză, au fost
utilizate atât cifrele medii úi mediane cât úi cifrele rezultate în urma aplicării metodelor
„valoarea vieĠii statistice” úi „valoarea anului de viaĠă statistic”.

Mediană
Medie

Valoarea vieĠii statistice
(euro)
980.000
2.000.000

Valoarea anului de viaĠă
(euro)
52.000
120.000

DiferenĠele între valori arată clar incertitudinea referitoare la alocarea unei valori schimbării
stării de sănătate a populaĠiei. Abordarea adoptată indică nivelurile generale de impact
fără a avea pretenĠia de acurateĠe care nu ar fi justificată de metodologie. Beneficiile de
sănătate ale diferitelor opĠiuni au fost estimate în termeni cantitativi úi monetari.
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Un alt indicator inclus în Strategia Aerului a fost morbiditatea, pentru care au fost evaluate
trei componente:
1. Costurile de resurse, cu alte cuvinte costurile medicale plătite de sistemul de
sănătate în anumită Ġară sau acoperite prin asigurări úi orice alte cheltuieli
personale făcute de individ sau familia acestuia.
2. Costurile de oportunitate, adică productivitatea pierdută (timp de lucru pierdut sau
activitate la capacitate redusă) úi costul de oportunitate al timpului liber inclusiv
munca voluntară.
3. Utilitatea redusă, respectiv alte costuri sociale úi economice, inclusiv orice
restricĠii sau satisfacĠie redusă din activităĠile de agrement, disconfort (durere sau
suferinĠă), nesiguranĠă referitoare la viitor úi griji produse familiei úi altor
persoane. Datorită lipsei datelor, acest element a fost rareori inclus.

Atunci când pot fi obĠinute estimări specifice pentru impacturile unei anumite politicii
asupra sănătăĠii, de exemplu prin studii externe, acestea trebuie utilizate în
evaluarea de impact. Dacă, însă, nu a fost realizată o asemenea cercetare, pot fi
folosite pentru aproximare estimări anterioare din alte domenii de politică publică.
Cercetările realizate în ultimii ani indică o cifră de 1-2 milioane de euro pentru
valoarea vieĠii statistice úi 50.000 – 100.000 de euro pentru valoarea anului de viaĠă
statistic în Europa. Aceste estimări pot fi utilizate pentru o analiză de impact, dacă
nu există estimări specifice úi adaptate contextului.
Tehnica transferului costurilor úi beneficiilor (denumită de obicei „transferul
beneficiilor”) poate fi utilizată úi pentru estimarea valorii impacturilor care nu au
preĠuri de piaĠă. Prin această tehnică, valorile obĠinute într-un studiu sunt transferate
în alt studiu. De exemplu, estimarea costurilor de prevenire a accidentelor pe
autostradă într-un stat membru UE poate fi utilizată pentru estimare în alt stat
membru UE. Utilizarea acestei tehnici sporeúte incertitudinea valorilor estimate, dar
poate fi utilă pentru a indica impacturile posibile sau atunci când există constrângeri
bugetare úi de timp.
Au fost dezvoltate baze de date cu studii de evaluare pentru a facilita transferul
beneficiilor. Pe site-ul Uniunii Europene15 există o analiză a posibilităĠilor de
adaptare a acestor baze de date. Atunci când alocăm o valoare impactului se aplică
principiul proporĠionalităĠii: nu consumaĠi mult timp úi efort pentru a da o valoare unui
impact nemonetar, dacă acesta este o parte foarte mică din impactul general.
În toate abordările monetare trebuie menĠionate atât estimările cantitative cât úi cele
monetare. De exemplu, estimarea numărului de vieĠi care vor fi salvate trebuie
prezentată împreună cu valoarea monetară estimată a beneficiilor.
http://ec.europa.eu/environment/enveco/others/index.htm#valuation secĠiunea „Assessment of
Environmental Valuation Reference Inventory (EVRI) and the Expansion of Its Coverage to the EU”
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15

3.5.4.3.5. Analiza cantitativĄ a impacturilor asupra mediului
În cazurile în care există impacturi ecologice, este important ca acestea să fie
identificate úi estimate din punct de vedere monetar. Un exemplu de domeniu în
care trebuie făcut acest lucru este emisia unei unităĠi de dioxid de carbon (sau alte
gaze cu efect de seră).
1. Cuantificarea emisiilor: primul pas este întotdeauna să verificăm dacă măsura
propusă va duce la emisii suplimentare de dioxid de carbon sau alte gaze cu
efect de seră.
2. Echivalarea emisiilor: anumite gaze sunt mult mai dăunătoare decât altele când
ating o anumită cantitate. Atunci când comparăm opĠiuni sau agregăm diferite
gaze cu efect de seră, este util să le exprimăm într-o singură unitate de măsură
prin ajustarea acestora în funcĠie de potenʕialul de încălzire globală, astfel încât
să fie asigurată comparabilitatea úi echivalenĠa.
3. Alocarea valorii emisiilor: în mod normal, emisiile de gaze cu efect de seră ar
trebui evaluate utilizând costul social al carbonului (SCC). Acesta este costul
global astăzi al unei unităĠi suplimentare de dioxid de carbon emis, însumând
costul global total al daunelor provocate pe toată perioada cât se află în
atmosferă. Reprezintă preĠul pe care societatea ar trebui, teoretic, să fie dispusă
să ăl plătească acum pentru a evita distrugerea viitoare cauzată de emisii
suplimentare de dioxid de carbon.
Alocarea unei valori gazelor de seră are rolul de a creúte valoarea opĠiunilor cu
impact redus de mediu faĠă de opĠiuni cu impact ecologic major.

3.5.4.4. Modele cantitative
Modelul sau instrumentele alese trebuie să fie proporĠionale cu efectele care sunt
analizate. Aplicarea unor modele cantitative sofisticate poate consuma mult timp úi
resurse, deoarece necesită expertiză specifică úi disponibilitatea unor date
adecvate. O propunere de politică publică nu necesită întotdeauna utilizarea unor
astfel de modele. Vă recomandăm să examinaĠi întotdeauna oportunitatea utilizării
unui astfel de model úi să stabiliĠi dacă acesta corespunde nevoilor analitice ale
evaluării de impact pe care o realizaĠi. Dacă se impune folosirea unui model
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cantitativ, puteĠi lua în considerare externalizarea realizării acestei analize către
institute de cercetare sau consultanĠi.
Caseta 42. Îndrumare din partea Comisiei Europene referitoare la modele
cantitative de analiză a impactului
În cazul în care consideraĠi că evaluarea de impact pe care o realizaĠi necesită analize mai
sofisticate, puteĠi găsi informaĠii referitoare la o gamă largă de modele cantitative în Anexa
11.5 a Ghidului Comisiei Europene pentru Evaluarea Impactului. Sunt incluse următoarele
modele:
• modele ale Echilibrului General Calculabil (CGE)
• modele sectoriale
• modele macro-econometrice
• modele pentru analiza impactului ecologic
• modele de micro-simulare
• proiecte úi programe
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3.6. Compararea ûi prezentarea opġiunilor
3.6.1. Importanġa acestei etape
Aceasta este cea mai importantă parte a propunerii de politică publică deoarece
face legătura între dovezi (natura úi intensitatea impacturilor identificate în etapa
anterioară) úi evaluarea implicaĠiilor acestor impacturi asupra scenariilor create
pentru fiecare opĠiune. Compararea opĠiunilor permite transformarea analizei în
paradigme practice úi conceperea unor alternative utile pentru a stabili care este cea
mai bună opĠiune.
De asemenea, modul în care sunt prezentate opĠiunile este esenĠial. Propunerea de
politică publică este atât un proces cât úi un document. Documentul trebuie să
evidenĠieze raĠiunea pentru care politica publică există, dovezile empirice úi modul în
care ar trebui înĠeleasă úi chiar contestată alegerea de politică publică. Prezentarea
propunerii de politică publică este strâns legată de modul în care va fi utilizată. Cu
cât o propunere este mai clară, cu atât sunt mai mari úansele ca aceasta să fie
folosită practic de guvern úi parlament.
Caseta 43. Paʓi următori
•
•
•
•
•
•
•

Definirea problemei
Stabilirea situaĠiei de referinĠă
Identificarea obiectivelor
Identificarea opĠiunilor
Analiza impactului
Compararea ûi prezentarea opġiunilor
Proiectarea sistemului de monitorizare úi evaluare viitoare

3.6.2 Cum comparĄm opġiunile
În termeni generali, următoarele criterii trebuie folosite pentru compararea opĠiunilor
úi explicarea aplicabilităĠii acestora:
•

eficacitatea opĠiunii, adică în ce măsură aceasta duce la îndeplinirea
obiectivelor;

•

eficienĠa opĠiunii, adică în ce măsură obiectivele pot fi atinse cu resursele
disponibile sau cu cel mai mic cost (raportul cost-eficacitate);

•

coerenĠa opĠiunii cu obiectivele, strategiile úi priorităĠile generale ale
guvernului úi măsura în care aceasta poate limita costurile de oportunitate în
domeniul economic, social úi ecologic.
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Dintre cele mai utilizate tehnici pentru compararea opĠiunilor, amintim:
•

Analiza Cost-Beneficiu (ACB)

•

Analiza Cost-Eficacitate (ACE)

•

Analiza Multicriterială (AMC)

Ghidul cuprinde úi o scurtă menĠiune despre tehnici suplimentare cum ar fi Analiza
Costului de Conformitate (ACC) úi Analiza Risc-Risc (ARR).
NOTĂ: Aceste tehnici sunt instrumente decizionale care facilitează alegerea unei
opĠiuni. Ele pot fi utilizate împreună iterativ în acelaúi proces de analiză de impact,
dar alegerea instrumentului potrivit depinde de circumstanĠele specifice.

Tabelul 14. Criterii de testare a opʕiunilor
Cerinġele Ghidului Comisiei Europene pentru
Evaluarea Impactului

Criteriu implicit de decizie

Eficacitate: Măsura în care opĠiunea poate atinge
obiectivele propunerii.

Test de eficacitate

EficienĠă: Măsura în care obiectivele pot fi atinse cu
resursele disponibile sau cu cel mai mic cost.

Test cost-eficacitate

OpĠiunea de politică publică nu trebuie să
depăúească ceea ce este necesar pentru atingerea
obiectivelor, sau principiul proporĠionalităĠii.

Test cost-eficacitate

Analiza de impact trebuie să „îmbunătăĠească
calitatea propunerii de politică publică prin
identificarea celei mai simple intervenĠii posibile”.

Test cost-eficacitate, soluĠiile cu
cel mai mic cost

CoerenĠă: Măsura în care opĠiunea poate limita
costurile de oportunitate în domeniul economic,
social, ecologic.

Test calitativ cost-beneficii
(analiza trebuie să compare
diferitele tipuri de costuri de
oportunitate)

Nevoia de acĠiune. “Este nevoie de atenĠie sporită
pentru a determina dacă intervenĠia UE este
justificată (principiul subsidiarităĠii). Pentru
respectarea principiului subsidiarităĠii, nu trebuie să
existe nici o intervenĠie UE dacă nu este clar că cel
puĠin una dintre opĠiuni va produce rezultate mai
bune decât ar putea obĠine statele membre.”

Test de nevoi pe baza analizei
cost-eficacitate cu evaluarea
alternativelor la nivelul UE/state
membre

Aplicarea principiului precauĠiei în cazul în care au
fost identificate riscuri inacceptabile care pot duce
la pierderi ireversibile.

Test de limită
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NOTĂ: Atunci când selectăm opĠiunile care vor fi comparate, trebuie să includem
întotdeauna scenariul de referinĠă (situaĠia actuală).

3.6.2.1 Analiza cost-beneficiu
3.6.2.1.1. Ce este analiza cost-beneficiu?
ACB rezultă din formula
ACB = Beneficii – Costuri

3.6.2.1.2. Când trebuie utilizatĄ ACB?
Analiza cost-beneficiu poate fi aplicată în două forme:
•

ACB completă trebuie folosită când cea mai mare parte a costurilor, dar úi a
beneficiilor poate fi cuantificată în termeni monetari úi când există un anumit
grad de libertate în alegerea măsurii în care obiectivele pot fi îndeplinite. O
măsură este justificată atunci când se aúteaptă beneficii nete în urma
intervenĠiei.

•

ACB parĠială poate fi realizată atunci când doar o parte din costuri úi
beneficii poate fi cuantificată în termeni monetari. Beneficiile nete obĠinute în
urma analizei trebuie coroborate cu evaluarea calitativă a celorlalte costuri
úi beneficii.

De regulă, ACB este folosită când guvernul nu a stabilit cu certitudine care este
scenariul preferat, iar factorii de decizie, încă, analizează ce rezultate úi efecte
doresc să obĠină.
Aplicarea ACB are atât avantaje, cât úi dezavantaje:
Tabelul 15. Avantaje ʓi dezavantaje ale Analizei Cost Beneficiu
Avantaje

Dezavantaje

• calculează toate efectele (negative úi pozitive • nu poate lua în considerare
ale măsurilor de politică publică
impacturile pentru care nu există
date cantitative/monetare (de
• permite compararea clară a clasificării
exemplu, îmbunătăĠirile calitative ele
costurilor cu clasificarea beneficiilor
educaĠiei úi formării)
propunerii, aúa cum apar acestea în timp
• trebuie completată cu analize
poate fi utilizată úi pentru ierarhizarea
suplimentare ale efectelor
propunerilor alternative în ceea ce priveúte
distributive
câútigurile (sau pierderile) sociale nete
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3.6.2.1.3. Cum se realizeazĄ ACB?
O procedură ACB completă se realizează în următorii paúi:
1. Analizarea tipurilor de factori interesaĠi úi sectoarelor care vor fi afectate de
opĠiunile de politică publică sau de posibilele combinaĠii de opĠiuni;
2. Cuantificarea factorilor afectaĠi – câte întreprinderi, câte IMM-uri, câte
sectoare economice etc.;
3. Identificarea costurilor úi beneficiilor pentru fiecare categorie de actori;
4. Cuantificarea úi exprimarea în termeni monetari a costurilor úi beneficiilor;
5. Identificarea fluxurilor de numerar pentru costuri úi beneficii în perioada
implementării politicii publice, aplicarea ratei standard de actualizare úi
calcularea valorii actualizate nete úi a ratei interne de rentabilitate a
diferitelor opĠiuni;
6. Adunarea tuturor beneficiilor úi costurilor aúteptate úi calcularea beneficiilor
nete (valoarea opĠiunii de politică publică);
7. EvidenĠierea marjelor de eroare sau a incertitudinilor care trebuie luate în
considerare la compararea opĠiunilor.

NOTĂ: Această procedură trebuie aplicată, în mod proporĠional, în funcĠie de
timpul, resursele úi informaĠiile disponibile. Cu toate acestea, trebuie întotdeauna
indicat care sunt ipotezele folosite, cum influenĠează acestea analiza úi de ce nu a
fost aplicată ACB completă (dacă este cazul).

Aceasta este o bună practică din punct de vedere al transparenĠei, deúi în cazul în
care marjele de eroare sunt foarte mari úi există suprapuneri între opĠiunile de
politică publică, alegerea între opĠiuni poate deveni irelevantă. Din acest motiv, SCB
poate fi considerată mai degrabă un instrument de informare decât unul normativ
care dictează deciziile pe politică publică.
În general, analiza cost beneficiu este utilizată în evaluare ex-ante pentru selecʕia
unui proiect de investiʕii. Poate fi folosită de asemenea în cadrul evaluărilor ex-post
pentru a măsura impactul economic al intervenʕiei. Se foloseʓte atunci când
impactul financiar depăʓeʓte simple efecte financiare. De aceea este utilizată în
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proiectele majore de infrastructură, mai ales în domeniul de transport ʓi cel de
mediu unde este mai simplu să fie cuantificate ʓi monetizate efectele externe pieʕei.
Mai este folosită în sectoarele: sănătate, educaʕie ʓi patrimoniu cultural.
Conform metodologiilor Uniunii Europene16, analiza cost-beneficiu joacă un rol în
evaluare proiectelor majore de investiʕii. Printre acestea se pot menʕiona:
Ȉ Investiʕiile finanʕate prin Fondul European de Dezvoltare Regională
(infrastructură, sănătate, educaʕie, mediul de afaceri, turism)
Ȉ Investiʕii realizate prin Fondul de Coeziune (transport, mediu)
Exemplul 19. Stimularea constituirii úi dezvoltării parcurilor industriale
Premisele de realizare a ACB:
1.
2.

3.
4.

16

Investiʕiile iniʕiale estimate a fi realizate de parcurile industriale sunt exprimate în preʕuri
constante, fără a fi ajustate pentru inflaʕie;
Beneficiile calculate se referă numai la investiʕiile iniʕiale realizate în parcurile
industriale, considerându-se că acestea aduc o valoare adăugată în societate. Nu au
fost luate în considerare veniturile obʕinute de operatorii economici localizaʕi în
parcurile industriale după constituirea acestora. În măsura în care o parte din aceste
venituri se transferă în salariile angajaʕilor, se poate considera că acest beneficiu este
redat ca ʓi beneficiu social prin crearea de locuri de muncă;
Nu a fost luată în considerare amortizarea ʕi valoarea reziduală a clădirilor ʓi
echipamentelor;
Ajutorul de stat constituie o plată transferată (plăʕi care, deʓi pot schimba distribuʕia de
venituri în societate, nu induc un cost economic direct) ʓi a fost inclus, în baza faptului
că dacă nu ar fi acordat, costul economic al furnizării serviciilor de către parcurile
industriale ar fi mai mare ceea ce ar putea afecta deciziile de realizare a investiʕiilor
iniʕiale; acesta a fost calculat ca mediană a ajutoarelor primite până în prezent de
parcurile industriale care au răspuns la sondajul realizat în cadrul politicii publice, adică
361.383 RON/firmă, primit în medie pe 5 ani. Totuʓi, această definiʕie se aplică în cazul
proiectelor de investiʕii pentru a permite evaluarea profitabilităʕii proiectului, calculând
costurile la întreaga lor valoare economică, pe când în cazul de faʕă, situaʕia este
răsturnată, deoarece investiʕia iniʕială este considerată un beneficiu. În consecinʕă, au
fost realizate 2 ACB, una care tratează ajutoarele de stat ca ʓi cost, ʓi alta care le
elimina (redăm mai jos rezultatele pentru prima variantă a ACB). O alta dificultate
teoretică este cea de a interpreta acordarea ajutoarelor de stat înainte ʓi după
expirarea actualei scheme de ajutor de stat (2013) ʓi a consecinʕelor prelungirii
schemei din punctul de vedere al analizei. Ajutorul de stat care poate fi acordat până în
2013 societăʕilor administrator sau firmelor localizate în parcuri previzionate a se
înfiinʕa conform prezentei propuneri de politică pot fi văzute ca ʓi costuri”scufundate”
(deoarece au fost deja prevăzute în actuala schemă ʓi nu pot fi retrase). Pe de altă
parte, o externalitate care apare priveʓte faptul că, de prelungirea schemei vor
beneficia ʓi societăʕi-administrator ʓi firme ale căror investiʕii iniʕiale din trecut nu sunt
listate ca ʓi beneficii ale actualei politici. Din aceste motive, în ACB care include
Ghidul pentru evaluarea dezvoltării socio-economice, 2003, Tavistock Institute
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5.

6.
7.
8.

ajutoarele de stat ca ʓi costuri, cele acordate până în 2013 nu sunt listate pentru că
provin dintr-o alocare bugetara deja realizată, iar cele acordate începând cu 2014 sunt
limitate la cele 5 parcuri nou înfiinʕate ʓi 5 extinderi previzionate de către prezenta
politică ʓi s-a asumat că în 2014, 2015 ʓi 2016 se va înfiinʕa câte un parc industrial ʓi
se va extinde un altul;
Numărul de parcuri industriale estimate a se înfiinʕa ca urmare a politicii publice a fost
ajustat în jos ca urmare a probabilităʕii ca investiʕiile anticipate să fie făcute chiar dacă
nu se obʕine titlul de parc industrial (pentru evita dubla numărare, adică listarea unor
beneficii care ar fi avut loc oricum ca ʓi beneficii directe ale politicii o formă de
ineficienʕă alocativă denumita ʓi deadweight), ʓi datorită faptului că 64% dintre
respondenʕii la sondajul efectuat (anexat) au indicat dificultăʕile de natura economica
provenite din scăderea cererii ʓi blocajele financiare cauzate de criza economică
mondială ca fiind cea mai importantă problemă pe care o au în prezent.
Nu au fost calculate costuri de tranzacʕie, precum costul elaborării studiilor de
fezabilitate ʓi celelalte documente necesare de către solicitanʕii titlurilor de parcuri
industriale;
Nu au fost adăugate la costuri posibilele externalităʕi (precum eventuala necesitate a
unui Consiliu Local de a construi sau îmbunătăʕi un drum de acces la locaʕia parcului
industrial).
Rata de actualizare folosită a fost de 5%, recomandată de Comisia Europeană pentru
proiecte majore de investiʕii17
ACB cu ajutorul de stat inclus ca ʓi cost:
Anul
Beneficii
(mii RON)

Investiʕii iniʕiale în
parcuri industriale no
Extinderi de
parcuri industriale
Cheltuieli rambursate
prin fonduri structurale
Costuri

17Guidance

2012

2013

2014

2015

2016

10.330

10.330

36.330

36.330

36.330

6.250

6.250

6.250

6.250

6.250

4.080

4.080

4.080

4.080

4.080

26.000

26.000

26.000

852,566

852,566

852,566

129,8

129,8

on the methodology for carrying out cost-benefit analysis,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_en.pdf accesat in data
de 10.05.2011
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Ajutoare de stat pentru
5 parcuri noi si 5
extinderi
Cheltuieli
DGRCL

materiale

Cheltuieli
DGRCL

salariale

TOTAL Beneficii nete
Factor actualizare
Beneficii nete actualizate
VNA (Valoarea Adăugată
Netă)

722,766

722,766

722,766

12,6

12,6

12,6

12,6

12,6

117,2

117,2

117,2

117,2

117,2

10.200

10.200

35.477

35.477

35.477

0,952

0,907

0,864

0,823

0,784

9.714,48

9.251,88 30.646,74 29.187,37 27.797,50
106.597,97

3.6.2.2. Analiza cost-eficacitate
ACB = Beneficii – Costuri

3.6.2.2.1. Ce este analiza cost-eficacitate?
ACE rezultă din formula
unde efectele sunt exprimate în unităĠi de măsură (cum ar fi numărul de vieĠi
salvate).

3.6.2.2.2. Când trebuie utilizatĄ ACE?
ACE trebuie utilizată când iniĠiativa publică are un obiectiv fix (un nivel specificat sau
o Ġintă clară, care trebuie atinsă până la o dată stabilită). Astfel, este recomandat să
apelaĠi la procedura ACE când ministerul a definit deja un set clar de obiective úi
întrebarea este care ar fi cea mai bună modalitate de obĠinere a rezultatelor
specificate. De aceea este nevoie să calculăm costul necesar pentru atingerea
obiectivelor úi apoi să comparăm costurile diferitelor opĠiuni.
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ACE este o alternativă la analiza cost-beneficiu pentru situaĠiile în care este dificil să
alocăm o valoare monetară beneficiilor. Analiza cost eficacitate are ca rezultat o
ierarhie a opĠiunilor de reglementare pe baza „costului pe unitate de eficacitate”.
Analiza ajută la identificarea opĠiunii care implică cel mai mic cost pentru atingerea
unui obiectiv fix.
Aplicarea ACE are atât avantaje cât úi dezavantaje:
Tabelul 16. Avantajele úi dezavantajele Analizei Cost Eficacitate
Avantaje

Dezavantaje

• nu necesită măsurarea sau
estimarea exactă a beneficiilor

• nu ajută la stabilirea sau alegerea nivelului
optim al beneficiilor

• poate fi utilizată pentru a compara
alternative care produc aproximativ
acelaúi efect

• se concentrează pe un singur tip de beneficii
(efectul dorit al măsurii), dar poate conduce
la rezultate incomplete dacă nu sunt
evaluate posibilele efecte secundare
• nu oferă un rezultat clar referitor la beneficiile
nete ale propunerii asupra societăĠii

ACE poate fi utilizată pentru a evalua impactul iniĠiativelor de finanĠare publică. O
intervenĠie publică poate fi astfel considerată „eficientă” dacă obiectivele stabilite
sunt obĠinute cu cel mai mic cost sau dacă impactul dorit este maximizat utilizând un
nivel fix al resurselor.

3.6.2.2.3. Cum se realizeazĄ ACE?
ACE corelează efectele unei intervenʕii cu costul total al producerii efectelor
respective. Criteriul de evaluare este, de obicei, costul unitar al rezultatului obʕinut
(de exemplu, costul unui loc de muncă creat sau costul unui funcʕionar public
perfecʕionat). Apoi, acest cost trebuie comparat cu costul altei intervenʕii sau cu alte
metode pentru obʕinerea aceluiaʓi rezultat. O propunere de politică publică este
eficientă sau are un bun raport cost/eficacitate, atunci când atinge obiectivele
stabilite la un cost mai mic decât celelalte opʕiuni.
Abordarea propusă este următoarea:
1. Prezentaʕi o estimare generală a costului intervenʕiei propuse;
2. Arătaʕi cum se justifică acest cost pentru îndeplinirea obiectivelor (chiar
dacă în cele din urmă aceasta este o decizie politică);
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3. Verificaʕi dacă aceleaʓi rezultate pot fi atinse cu costuri mai mici sau dacă
pot fi obʕinute rezultate mai multe sau mai bune la acelaʓi cost, utilizând o
abordare diferită sau alte instrumente;
4. Prezentaʕi opʕiunile cele mai eficiente sau cu cel mai bun raport
eficacitate/cost.
Tipurile de costuri care trebuie luate în considerare:
•

Costuri financiare directe (plăʕi către beneficiari sau terʕi) din bugetul
naʕional, bugetul UE sau alte fonduri publice;

•

Costuri administrative pentru autorităʕile publice (de exemplu, asistenʕă
externă sub forma studiilor de fezabilitate sau de evaluare, costuri IT etc.);

•

Resurse umane necesare pentru gestionarea intervenʕiei;

Cu cât obiectivele ʓi rezultatele sunt specificate mai clar, cu atât este mai uʓor să
evaluăm eficienʕa unei propuneri. Dacă o iniʕiativă are obiective multiple, care nu
sunt exprimate exact din punct de vedere al rezultatelor aʓteptate, va fi dificil să
atribuim costuri efectelor preconizate.
NOTĂ: Calcularea raportului cost/eficacitate poate necesita stabilirea unui număr de
ipoteze. Aceste trebuie întotdeauna explicate clar în propunerea de politică publică.
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Exemplul 20. Analiza cost eficacitate pentru alegerea soluʕiilor tehnologice
Alegerea tehnologiei este un exemplu comun de situaʕie în care beneficiile pot fi măsurate
în termini nemonetari. Acesta este ʓi cazul determinării costului minim pentru un anumit
rezultat..
Îmbunătăʕirea boilerelor în sistemul de încălzire a unui cartier.
Mai jos sunt prezentate trei alternative de soluʕii tehnologice:
Tehnologia A: înlocuirea tuturor boilerelor existente cu boilere noi alimentate cu lemn
Tehnologia B: renovarea celor existente alimentate pe bază de ulei ʓi gaz
Tehnologia C: reparaʕii capital pentru cele existente
Costurile totale pentru fiecare proiect:
Costul total
Mii de Euro
anuale
investiʕii

Costuri

Costuri

Costuri
de

anuale fixe

Tehnologia A
300
Tehnologia B
600
Tehnologia C
750

pentru combustibil
6,000

150

3,250

100

500

300

Mai jos este arătat cum rata de discount influenʕează rezultatele analizei.
Optiunea A

Val. prezentă a costurilor

Optiunea B
Optiunea C

Rata de discount

Sursa: Ghidul pentru evaluarea dezvoltării socio-economice, 2003, Tavistock
Institute
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3.6.2.3. Analiza multicriterialĄ
3.6.2.3.1. Ce este analiza multicriterialĄ?
AMC se bazează pe o matrice a performanʕelor sau a beneficiilor în care
performanʕele opʕiunilor sunt măsurate în funcʕie de diferite criterii. Analiza
multicriterială este o metodologie de evaluare care ia în considerare mai multe
obiective prin atribuirea unei ponderi pentru fiecare obiectiv măsurabil18. Adeseori,
aceasta poate lua în considerare obiectivele decidentului politic cu impact major
asupra beneficiarilor finali: impact asupra mediului, echitate, oportunităʕi egale.
3.6.2.3.2. Când trebuie utilizatĄ AMC?
AMC poate fi un instrument util deoarece permite aplicarea unui raʕionament costbeneficiu în cazurile în care este nevoie să prezentam efecte care sunt exprimate
printr-o combinaʕie de date calitative, cantitative ʓi monetare ʓi în care există grade
diferite de certitudine.
Folosirea AMC are atât avantaje cât ʓi dezavantaje:
Tabelul 17. Avantajele úi dezavantajele Analizei Multicriteriale
Avantaje
• recunoaʓte dimensiunile multiple ale
sustenabilităʕii
• permite compararea ʓi analizarea unor
tipuri diferite de date (monetare,
cantitative, calitative), cu grade diferite
de certitudine, în acelaʓi cadru
• oferă o prezentare transparentă a
elementelor cheie ʓi permite
evidenʕierea clară a costurilor de
oportunitate între opʕiuni; spre
deosebire de celelalte abordări (cum ar
fi analiza cost-beneficiu) nu permite
ponderări implicite

Dezavantaje
• include elemente subiective, în special în
etapa de ponderare în care cel care
realizează analiza trebuie să stabilească
importanʕa relativă a fiecărui criteriu
• datorită combinării diferitelor tipuri de
date, nu evidenʕiază întotdeauna dacă
beneficiile depăʓesc costurile
• preferinʕele de timp nu sunt întotdeauna
reflectate

• permite prezentarea clară a efectelor
distributive

18

Ghid pentru Analiza Cost beneficiu pentru proiectele de investiʕii finanʕate din FEDR ʓi ISPA
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3.6.2.3.3. Cum se realizeazĄ AMC?
Analiza multicriterială se bazează pe următorii paʓi:
1. Identificarea obiectivului;
2. Identificarea opʕiunilor pentru atingerea obiectivului;
3. Stabilirea criteriilor care vor fi folosite pentru compararea opʕiunilor (aceste
criterii trebuie să fie măsurabile, cel puʕin din punct de vedere calitativ);
4. Alocarea ponderilor pentru fiecare criteriu pentru a reflecta importanʕa
relativă a criteriului în luarea deciziei; aceasta se poate realiza utilizând
tehnici participative, principii etice, principii tehnice sau o procedură
interactivă cu factorii de decizie;
5. Alocarea unui scor pentru cât de bine îndeplineʓte fiecare opʕiune fiecare
criteriu; scorul trebuie acordat în funcʕie de scenariul de referinʕă;
6. Ierarhizarea opʕiunilor prin combinarea scorurilor ʓi ponderilor alocate
pentru fiecare criteriu;
7. Realizarea analizei de senzitivitate.
NOTĂ: Pentru a evita judecăʕile de valoare subiective, calculările greʓite ʓi alte erori,
trebuie întotdeauna să explicăm clar ipotezele pe care se bazează analiza ʓi
ponderile utilizate, inclusiv sursele acestora.

160

Exemplul 21. Analiza multicriterială
În cazul beneficiilor care nu pot fi cuantificate ar putea fi realizată o analiză calitativă după
modelul următor. Acest tip de analiză este încurajată atunci când avantajele nu pot fi
exprimate monetar sau valorile de referinʕă financiare nu sunt egale. Un set de criterii
importante pentru evaluarea proiectului sunt colectate într-o matrice împreună cu impactul
fiecărui criteriu, impact care poate fi măsurat numeric sau procentual. Prin multiplicarea
scorurilor ʓi ponderii obʕineʕi impactul total al proiectului. În tabelul de mai jos, criteriile care
au stat la baza scorurilor proiectului B, generează un impact mai social mare datorită
preferinʕelor mai ferme exprimate faʕă de oportunitatea obʕinerii unui impact social mai mare.
Analiza multicriterialĄ pentru douĄ proiecte vizând
Proiectul A
Scor
Pondere
Impact
Echitate
2
0.6
1.2
Oportunităʕi egale
1
0.2
0.2
Protecʕia mediului
4
0.2
0.8
Total
2.2 impact
Proiectul B
Scor
Pondere
Impact
Echitate
4
0.6
2.4
Oportunităʕi egale
1
0.2
0.2
Protecʕia mediului
2
0.2
0.2
Total
2.8 impact relevant
0-impact zero; 1-impact insuficient; 2-impact moderat; 3-impact relevant; 4-impact foarte
mare
Sursa: Ghid pentru Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor de investiʕii, FEDR ʓi ISPA

3.6.2.4. Alte tehnici
3.6.2.4.1. Analiza costului de conformitate
În general, analiza costului de conformitate (ACC) este limitată la evaluarea
sarcinilor administrative (în special prin intermediul Modelului Cost Standard), dar
scopul acesteia este de a determina costul total pe care îl implică respectarea
prevederilor reglementării. În mod practic, ACC este realizată cu referire la un singur
tip de factor afectat, fie că este vorba despre mediul de afaceri sau cetăʕeni.
Această tehnică evidenʕiază costurile directe care apar în urma introducerii unor noi
reguli. Metoda este simplă ʓi uʓor de înʕeles ʓi poate fi folosită pentru stabilirea de
ʕinte de reducere a costurilor administrative, însă rămâne neadecvată din punct de
vedere conceptual (în comparaʕie cu ACB sau AMM) deoarece calculează doar
costuri ʓi nu ia în considerare beneficiile. ACC poate fi utilizată pentru evaluarea
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costurilor unor reguli simple, atunci când nu este nevoie să investim timp ʓi resurse
pentru analiza impactului reglementărilor.
Exemplul 22. Costuri de conformitate
Ȉ

Ȉ

Aplicarea de filtre pentru automobile conform standardelor de mediu,
FacilităĠi de muncă ce respecta standardele de siguranʕă

3.6.3. Cum prezentĄm opġiunile
Această secʕiune a propunerii de politică publică trebuie să se încheie cu un tabel
de sinteză care prezintă o comparaʕie directă a costurilor ʓi beneficiilor fiecărei
opʕiuni, din punct de vedere calitativ sau cantitativ. Prezentarea tuturor efectelor
pozitive sau negative economice, sociale ʓi ecologice pentru fiecare opʕiune trebuie
să fie clară, succintă ʓi neutră. Scopul acestei secʕiuni este să comunice rezultatele
analizei unui public care nu este format din specialiúti. Compararea opʕiunilor trebuie
să sintetizeze toate analizele realizate ʓi să prezinte informaʕia într-un format
accesibil ʓi uʓor de citit ʓi de înʕeles. Acest lucru poate fi realizat utilizând fie text, fie
simboluri pentru e evidenʕia opʕiunile.
O comunicare clară poate fi realizată printr-o descriere a diferitelor etape ale
procesului, de la definirea problemei până la examinarea ʓi analiza opʕiunilor
fezabile. Este esenʕial să explicăm cât mai clar cu putinʕă cum au fost abordate
problemele ridicate de factorii interesaʕi în timpul consultărilor, de ce au fost sau nu
au fost folosite anumite informaʕii furnizate de partenerii sociali ʓi care dintre
punctele de vedere (ale sectoarelor, experʕilor sau organizaʕiilor) nu au fost luate în
considerare la decizia finală ʓi de ce.
Un tabel de sinteză poate urma modelul prezentat mai jos:
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1:

Beneficii
economice
(în funcʖie de
obiectivele de
performanʖĄ)

Costuri
economice

Beneficii sociale
(în funcʖie de
obiectivele de
performanʖĄ)

Costuri sociale

Beneficii ecologice
(în funcʖie de
obiectivele de
performanʖĄ)

Costuri
ecologice
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În continuare, este prezentat un exemplu de tabel de sinteză completat. Acest exemplu se referă la o politică publică care obligă toʕi
pasagerii din vehicule să poarte centuri de siguranʕă ʓi instalarea centurilor de siguranʕă în toate vehiculele comercializate pe întreg
teritoriul ʕării:

…..etc.

Opʕiunea 3:

Opʕiunea 2:

Opʕiunea
Nicio
schimbare

Opʖiuni

Tabelul 18. Tabel de sinteză privind costurile opʕiunilor

Această soluĠie va duce la salvarea
a 1.800 de vieĠi pe an úi la evitarea
a 15.000 de accidente grave.
Costurile de spitalizare vor scădea
cu 15 milioane de lei/an. Aceasta
este o soluĠie comună în
majoritatea statelor UE úi este
acceptată ca o soluĠie eficace.
Beneficiile nu sunt semnificative
dacă soluĠia nu este însoĠită úi de
schimbări legale.

Opʕiunea 2:
Obligativitatea
centurii de
siguranʕă pentru
toʕi pasagerii

Sursa: Jacobs & Associates, 2010

Opʕiunea 3:
Lansarea unei
campanii de
educare publică
pentru promovarea
purtării centurilor
de siguranĠă.

Costul maʓinilor noi rămâne
neschimbat

Sinteza beneficiilor principale

Opʕiunea 1: Nicio
schimbare

Opʖiuni

Tabelul 19. Tabel de sinteză completat
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Costul campaniei, suportat de Guvern este
de 5 milioane de lei.

Va duce la o rată de deces mult mai mare
decât în alte ʕări. 1800 de persoane pe an
vor deceda în accidente
Costul maúinilor noi va creúte, în total
costurile se ridică la 60 de milioane de lei/an.
Persoanele cu venituri mici vor continua să
conducă maúini mai vechi úi vor fi supuse
unui risc mai mare de accident.

Sinteza costurilor principale

Costurile sunt mari în comparaĠie cu
beneficiile dacă această soluĠie este
implementată izolat.

Compararea beneficiilor ʔi costurilor –
identificarea celei mai bune opʖiuni
Opʕiunea are cel mai mic cost, dar rata
mortalităʕii va fi mult mai mare decât în
celelalte ʕări din regiune
Beneficiile sunt
foarte mari în
comparaĠie cu
costurile. Această
opĠiune pare a avea
un bun raport
beneficii-cost.

Un alt exemplu utilizat de Comisia Europeană pentru reforma reglementărilor în
domeniul serviciilor poútale reduce informaĠia scrisă, exprimată atât calitativ cât úi
cantitativ úi utilizează o serie de simboluri sintetice cunoscute de toată lumea. Acest
tip de prezentare nu este însă foarte transparent deoarece nu cuprinde o explicaĠie
despre cum au fost dezvoltaĠi aceʓti indicatori, însă este foarte uúor de înĠeles:
Tabelul 20. Exemplu pentru compararea costurilor opʕiunilor
Problema

Acoperirea
serviciului
universal

Opġiunea
OpĠiunea 1: Nicio
schimbare; păstrarea
flexibilităĠii existente
OpĠiunea 2: Serviciu
orientat spre cetăĠeni/
IMM-uri
OpĠiunea 3: Nicio
schimbare; standardele
actuale rămân regulile
minimale UE

Impact
asupra
utilizatorilor

Impact
asupra
ocupĄrii
forġei de
muncĄ

Impact
economic
potenġial

--

.

.

.

.

.

. spre -

.

. spre /

Standardele
serviciului
universal

OpĠiunea 4: Nicio
schimbare; standardele
actuale rămân regulile
----minimale UE, dar este
permis un tarif uniform
doar pentru anumite
servicii
Sursa: European Commission, Impact Assessment on the proposed reform of the postal
internal market, SEC(2006) 1291/2

Exemplul care urmează foloseúte estimări cantitative atât pentru costuri cât úi pentru
beneficii. Această analiză de impact a fost realizată pentru Comisia Europeană pentru
reducerea zgomotului feroviar în UE în anul 2008. Diferite soluĠii tehnice sunt enumerate
în coloane (K SOV etc.), iar diferitele impacturi sunt evidenĠiate în prima coloană fiind
atribuită o valoare atât pentru beneficii cât úi pentru costuri. Beneficiile zgomotului
scăzut al transportului feroviar sunt calculate din punctul de vedere al creúterii valorii
proprietăĠilor. Atunci când nivelul zgomotului scade, valoarea proprietăĠilor creúte
deoarece oamenii preferă să trăiască úi să muncească în locuri mai liniʓtite. Suma pe
care oamenii sunt dispuúi să plătească pentru a trăi în locuri mai zgomotoase (mai
ieftine) sau mai liniútite (mai costisitoare) reflectă preferinĠa revelată. Aceasta este
valoarea socială acordată nivelurilor reduse de zgomot.
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Limita vârstĄ

K (2009-2024)
K+LL (2009-2024)
(milioane euro)
(milioane euro)
SOV
DEV
SOV
DEV
1.847 1.441
728
416
1.102 1.018
488
214
317
238
406
347
226
193
268
248
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1979
1984
1979
Costuri suplimentare de întreĠinere
1984
Costuri administrative suplimentare pentru
1979
85
93
85
93
îndeplinirea noilor sarcini
1984
1979
2.249 1.772
1219
856
COST SUPLIMENTAR TOTAL
1984
1.413 1.304
841
555
BENEFICII adăugate pentru populaʕia
1979
7.071 5.762
9.460 8.428
afectată
1984
4.133 4.385
4.450 5.208
1979
4.822 3.990
8.241 7.572
VALOARE NETĂ TOTALĂ
1984
2.720 3.081
3.609 4.653
Sursa: European Commission, Impact Assessment on the proposed rail noise abatment measures, SEC(2008) 2203

Costuri de capital pentru programul de
modernizare

Impact

Tabelul 21. Valoarea socială acordată nivelurilor de zgomot

Varianta 1 implică
posibilitatea demarării
activităĠilor economice într-un
timp mai scurt decât în afara
parcurilor industriale, având
costuri de instalare úi operare

Opʕiunea 1:
Menġinerea situaġiei actuale
ar implica nerevizuirea
legislaĠiei. Parcurile industriale
vor continua să rămână în fapt
neeligibile pentru finanĠare prin
POR- Axa prioritară 4 –
Sprijinirea dezvoltării mediului
de afaceri regional úi local
Domeniul de intervenĠie 4.1 –
Dezvoltarea durabilă a
structurilor de sprijinire a
afacerilor de importanĠă
regională úi locală

Opʖiuni

ÎnfiinĠarea a 2 noi
parcuri
industriale úi 2
extinderi de
parcuri
industriale,
conducând la o
investiĠie iniĠială
însumată de
20.660.000 RON
în termen de 5
ani.

Beneficii
economice
(în funcʖie de
obiectivele de
performanʖĄ)

TOTAL
432.840 RON

Cheltuieli cu
bunuri úi servicii
42.000 RON

Cheltuieli de
personal
390.840 RON

Costuri
economice
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Crearea unui
număr estimativ
de 1.500 locuri
de muncă în
termen de 5 ani.

Beneficii sociale
(în funcʖie de
obiectivele de
performanʖĄ)

Tabelul 22. Stimularea constituirii úi dezvoltării parcurilor industriale

-

Costuri
sociale

Unul dintre
principalele motive
de constituire a
parcurilor industriale
este scăderea
poluării în zonele
populate úi existenĠa
unor industrii ecoeficiente. Asumând
un ritm mai lent de
înfiinĠare úi extindere
a parcurilor
industriale în cazul
menĠinerii situaĠiei
actuale, acest fapt
nu va conduce la
creúterea poluării.

Beneficii ecologice
(în funcʖie de
obiectivele de
performanʖĄ)

Încetineúte
ritmul în care
industriile
poluante se
îndepărtează
de zonele
populate sau
fac investiĠii
pentru a
asigura ca
nu poluează
mediul
înconjurător.

Costuri
ecologice

19

Op܊iunea 2 este op܊iunea aleasă

Societatea administrator va
continua să aibă drepturi úi
obligaĠii care nu sunt limitate la
cele strict necesare funcĠionării
unui parc industrial úi nu va
putea fi sancĠionată pentru
neîndeplinirea obligaĠiilor ce îi
revin úi a nerealizării
investiĠiilor precizate în studiile
de fezabilitate prin retragerea
titlului de parc industrial.
Opʕiunea 219:

comparativ mai scăzute, dar
aceasta ar fi in continuare
grevată de sarcini
administrative pentru
societăĠile administrator, iar
ritmul de realizare a investiĠiilor
în parcurile industriale după
acordarea titlului ar fi mai lent;

Opʖiuni

Totalul

Beneficii
economice
(în funcʖie de
obiectivele de
performanʖĄ)

Cheltuieli de

Costuri
economice
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Crearea unui

Beneficii sociale
(în funcʖie de
obiectivele de
performanʖĄ)

Costuri
sociale

Diminuarea poluării

Beneficii ecologice
(în funcʖie de
obiectivele de
performanʖĄ)

Costuri
ecologice

De asemenea, reglementarea
modului în care societăĠile
administrator pot
furniza/presta utilităĠile úi
serviciile necesare activităĠilor
desfăúurate în parcuri
industriale ar conduce atât la
înfiinĠarea mai multor parcuri
industriale cât úi la o cerere
mai mare din partea firmelor
de a se localiza în PI.

ÎmbunĄtĄġirea cadrului
legislativ implică analizarea
în timp mai scurt a cererilor de
acordare a titlurilor de parc
industrial úi definirea modului
în care alte structuri de sprijin
a afacerilor (clustere,
incubatoare de afaceri, parcuri
útiinĠifice úi tehnologice,
interacĠionează sau sunt
complementare cu parcurile
industriale);

Opʖiuni

Beneficii
economice
(în funcʖie de
obiectivele de
performanʖĄ)
investiĠiilor iniĠiale
preconizate, prin
înfiinĠarea a 5 noi
parcuri
industriale úi
extinderea a 5
parcuri existente
în termen de 5
ani în valoare de
51.650.000 RON
ʓi
O estimare de
total rambursări
din fonduri
structurale prin
proiecte depuse
de parcurile
industriale în
termen de 5 ani)
în valoare de
78.000.000 RON
TOTAL
649.260 RON
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număr estimativ
de 4.200 de locuri
de muncă în
parcurile
industriale noi úi
cele ce se vor
extinde în termen
de 5 ani.

personal
586.260 RON
Cheltuieli cu
bunuri úi servicii
63.000 RON

Beneficii sociale
(în funcʖie de
obiectivele de
performanʖĄ)

Costuri
economice

-

Costuri
sociale

- reducerea
volumului emisiilor
de poluanĠi în
atmosferă faĠă de
nivelul constatat în
anii anteriori;
- reducerea poluării
solului în zonele
rezidenĠiale;
- reducerea
semnificativă a
nivelului zgomotului,
prin reducerea
traficului maúinilor
de mare tonaj;

în zonele
rezidenĠiale datorită
dezvoltării
activităĠilor
economice în afara
acestor zone va fi
accelerată prin:

Beneficii ecologice
(în funcʖie de
obiectivele de
performanʖĄ)
-

Costuri
ecologice

- Eliminarea asocierii în
participaĠiune care nu are
calitatea de persoană juridică,
din categoria celor care pot
primi titlul de parc industrial;
- Acordarea titlului de parc
industrial unor persoane bine
determinate: societatea
administrator sau persoane
fizice/juridice proprietare de
loturi de teren din parcul
industrial;
- Stabilirea obligaĠiilor
proprietarilor loturilor de teren
din parcurile industriale privind
realizarea infrastructurii
parcului
- Stabilirea unor condiĠii clare
pentru retragerea titlului ca
sancĠiune pentru nerealizarea
indicatorilor precizaĠi în studiul
de fezabilitate;
- Stabilirea unor condiĠii clare

Opʖiuni

Beneficii
economice
(în funcʖie de
obiectivele de
performanʖĄ)

Costuri
economice
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Beneficii sociale
(în funcʖie de
obiectivele de
performanʖĄ)

Costuri
sociale

O cuantificare a
măsurii în care
poluarea va fi
redusă nu poate fi
realizată în acest
punct al politicii
deoarece nu sunt
cunoscute
localizările úi tipurile
de industrii care vor
constitui noile
parcuri industriale,
pentru a măsura în
funcĠie de
infrastructura rutieră
existenĠa úi
procesele industriale
specifice, prin
metode de tipul
WTP/A (Willingness
To Pay/Accept)
beneficiul pentru
comunitatea
afectată a stabilirii

Beneficii ecologice
(în funcʖie de
obiectivele de
performanʖĄ)

Costuri
ecologice

Consolidarea úi clarificarea
legislaĠiei, precum ʓi creʓterea
accesului la facilităĠi financiare
(prin prelungirea schemei de
ajutor de stat úi eligibilitatea de
a depune proiecte în cadrul
programelor de finanĠare cu
fonduri comunitare) vor stimula
astfel înfiinĠarea de noi parcuri

Varianta 2 implică de
asemenea posibilitatea ca în
următoarea perioadă de
programare (2013-2020) ca
societăĠile administrator (care
în prezent se încadrează în
categoria de întreprinderi mari)
să acceseze fonduri
structurale úi de coeziune.

în care poate fi extins un parc
industrial; clarificarea úi
simplificarea procedurilor în
acest scop;

Opʖiuni

Beneficii
economice
(în funcʖie de
obiectivele de
performanʖĄ)

Costuri
economice
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Beneficii sociale
(în funcʖie de
obiectivele de
performanʖĄ)

Costuri
sociale

sau relocării
industriei în afara
zonelor populate
sau dacă riscul
ecologic este
transferat în acest
fel către alte
comunităĠi (de
exemplu, prin
creúterea traficului
pe căile de acces
către parcurile
industriale nou
constituite).

Beneficii ecologice
(în funcʖie de
obiectivele de
performanʖĄ)

Costuri
ecologice

Deúi poate exista o motivaĠie
crescută a investitorilor de a
se localiza în aceste zone,
împreună cu alĠi factori precum
cost mai scăzut al forĠei de

Aceste măsuri pot conduce la
îndeplinirea obiectivelor
specifice 2 úi 3 însă:

industriale, conducând la
îndeplinirea obiectivului
specific 3.
Opʕiunea 3:
Stimularea constituirii
parcurilor industriale din
anumite regiuni de
dezvoltare prin mĄsuri de
natura ajutorului de stat
constă în acordarea unui
ajutor de stat diferenĠiat (mai
mare) pentru înfiinĠarea de PI
în zonele cu o dezvoltare
economică mai scăzută.

Opʖiuni

Realizarea unor
investiĠii în
regiuni
dezavantajate
economic,
provenind din
înfiinĠarea unui
parc industrial úi
a 2 extinderi, în
valoare de
14.410.000
RON. Având în
vedere că aceste
investiĠii
compensează o
disparitate
economică,
beneficiul adus
de aceste
investiĠii va fi

Beneficii
economice
(în funcʖie de
obiectivele de
performanʖĄ)

TOTAL
757.470 RON

Cheltuieli cu
bunuri úi servicii
73.500 RON

Cheltuieli de
personal
683.970 RON

Costuri
economice
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Creúterea gradului
de ocupare a
forĠei de muncă
din zonă, prin
crearea a
aproximativ 1.100
de locuri de
muncă.

Beneficii sociale
(în funcʖie de
obiectivele de
performanʖĄ)

-

Costuri
sociale

Unul dintre
principalele motive
de constituire a
parcurilor industriale
este scăderea
poluării în zonele
populate úi existenĠa
unor industrii ecoeficiente. Asumând
un ritm mai lent de
înfiinĠare úi extindere
a parcurilor
industriale în
variantei regionale,
acest fapt nu va
conduce totuʓi la
creúterea poluării.

Beneficii ecologice
(în funcʖie de
obiectivele de
performanʖĄ)

Varianta 3
are un
impact
ecologic
similar
variantei 1,
cu diferenĠa
că
infrastructura
de transport
comparativ
mai slab
dezvoltată în
zonele
dezavantajat
e scade
probabilitate
a deciziilor
de a investi
în parcuri

Costuri
ecologice

Sursa: MAI/ UPP

Implementarea acestei
variante a propunerii de
politică publică poate afecta
negativ interesul investitorilor
pentru constituirea de parcuri
industriale în celelalte regiuni
de dezvoltare (decât cele, în
prezent, deficitare din punct de
vedere al dezvoltării
industriale).

muncă, aceasta poate fi
contracarată de absenĠa
infrastructurii de transport,
deficienĠă ce nu poate fi
rezolvată pe termen mediu úi
nu este în mod substanĠial de
competenĠa unei politici de
dezvoltare a parcurilor
industriale.

Opʖiuni

Beneficii
economice
(în funcʖie de
obiectivele de
performanʖĄ)
comparativ mai
mare decât a
celor în regiuni
mai dezvoltate,
drept pentru care
va fi înmulĠit cu
1,5, obĠinând
astfel 21.615.000
RON

Costuri
economice
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Beneficii sociale
(în funcʖie de
obiectivele de
performanʖĄ)

Costuri
sociale

Beneficii ecologice
(în funcʖie de
obiectivele de
performanʖĄ)
industriale
înfiinĠate în
aceste zone.
În acest fel,
este limitată
la nivelele
actuale
poluarea prin
zgomot úi
emisii de
poluanĠi
provenită din
traficul rutier,
dar este
întârziată
eventuală
relocare a
industriilor
poluante la
depărtare de
zonele
populate.

Costuri
ecologice

3.6.4. Recomandarea unei opġiuni
3.6.4.1. Opġiunea recomandatĄ
La finalul analizei trebuie să ajungem la o recomandare clară. În general, este
recomandată opĠiunea care produce cele mai multe beneficii cu cel mai mic cost úi
nu sunt recomandate opĠiunile în care costurile sunt disproporĠionate faĠă de
beneficii. În cazul în care analiza este calitativă, există un grad de subiectivism în
ceea ce priveúte stabilirea opĠiunii care îndeplineúte aceste condiĠii. De aceea,
atunci când avem o analiză calitativă trebuie să comparăm opĠiunile úi să explicăm
cât mai clar posibil de ce opĠiunea preferată furnizează cele mai mari beneficii la cel
mai mic cost.
NOTĂ: În practică, de cele mai multe ori recomandarea nu va fi adoptarea unei
singure opĠiuni, ci adoptarea unei combinaĠii de opĠiuni care rezolvă împreună
principalele cauze ale problemei identificate.
NOTĂ: Trebuie estimate costurile monetare ale politicii recomandate pentru bugetul
public. Costurile pentru guvern iau forma cerinĠelor suplimentare de personal, de
echipamente sau alte resurse. Factorii de decizie nu trebuie să accepte soluĠii care
sunt atât de costisitor de implementat încât devin nefezabile. În aceste cazuri,
indiferent de beneficii, costurile implementării pot schimba recomandarea finală.

3.6.4.2. Ierarhizarea opġiunilor
Ierarhizarea opĠiunilor identificate úi analizate este importantă din alte două motive,
pe lângă indicarea soluĠiei recomandate:
•

Propunerea de politică publică este un instrument care sprijină procesul
decizional (nu un înlocuitor al deciziei politice), de aceea factorii de decizie
sunt sprijiniĠi mai bine dacă dispun de informaĠii complete;

•

În unele cazuri, din motive tehnice úi politice nu este de preferat prezentarea
unui singure concluzii tranúante în urma procesului de analiză a impactului.
Propunerea de politică publică are úi rolul de a evidenĠia alegerile majore úi
inter-relaĠionarea acestora, precum úi felul în care au fost acestea evaluate.

NOTĂ: Comisia Europeană consideră că identificarea unei opĠiuni preferate nu este
o cerinĠă strictă, însă ierarhizarea opĠiunilor în funcĠie de criteriile de evaluare
utilizate trebuie întotdeauna realizată.

174

3.6.4.2.1. Cum ierarhizĄm opġiunile?
Este important să urmăm o abordare structurată atunci când ierarhizăm opĠiunile:
•

Analiza performanĠei diferitelor opĠiuni în atingerea obiectivelor definite de
politică publică úi prezentarea rezultatelor sub forma unui tabel comparativ
clar, pe baza criteriilor cheie de eficacitate, eficienĠă úi coerenĠă;

•

Analiza raportului între efectele pozitive úi negative asociate opĠiunii
preferate úi posibilelor alternative.

Următorii paúi sunt utili în ierarhizarea opĠiunilor:
•

În primul rând, concentraĠi-vă asupra performanĠei opĠiunilor, răspunzând la
întrebarea „Care dintre opĠiuni obĠine cel mai bun scor din punct de vedere
al îndeplinirii obiectivelor stabilite?”;

•

TreceĠi apoi la eficienĠa opĠiunilor: „Care sunt costurile asociate cu
implementarea opʕiunilor de politică publică?” În multe cazuri, acestea pot
implica úi costuri de oportunitate, iar alegerea nu este întotdeauna clară. De
exemplu, puteĠi constata că cea mai eficace opĠiune implică úi cele mai mari
costuri sau că o opĠiune mai puĠin eficace generează multe efecte
secundare pozitive.

NOTĂ: Întotdeauna trebuie să asigurăm transparenĠa totală a modului în care
alocăm ponderea aspectelor de eficienĠă faĠă de ponderea aspectelor care se referă
la eficacitate. De aceea, trebuie să precizăm clar cum am calculat scorurile pentru
impacturile estimate úi de ce am alocat ponderile respective. În unele cazuri, trebuie
să luăm în considerare reformularea obiectivelor sau a opĠiunilor sau să elaborăm
sub-opĠiuni (variante intermediare) pentru a evidenĠia principalele costuri de
oportunitate.

•

În sfârúit, enumeraĠi impacturile aúteptate, atât pozitive cât úi negative ale
opĠiunilor de politici publice, inclusiv efectele secundare neintenĠionate.
Prezentarea acestora trebuie făcută în termeni cantitativi pentru toate
elementele pentru care acest lucru este posibil, úi să evidenĠiem diferenĠa
faĠă de scenariul de referinĠă. Cel mai util este să ilustrăm aceste diferenĠa
într-un tabel sau grafic. De asemenea, pentru a crea o imagine completă
trebuie să menĠionăm úi impacturile care nu pot fi cuantificate.

Cea mai eficace úi mai eficientă opĠiune de politică publică este, de regulă, aceea
care produce cele mai mari beneficii nete. De fapt, orice opĠiune care trece acest
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test este credibilă. Cu toate acestea, de cele mai multe ori trebuie să indicăm cum
vor afecta aspectele necuantificabile beneficiile nete care rezultă în urma analizei.
Dacă diferenĠele beneficiilor nete nu sunt semnificative sau nu pot fi cuantificate
suficient dau demonstrate, poate fi nevoie de regândirea designului opĠiunilor.
Tabelul de mai jos reprezintă o posibilitate de comparare sintetică a opĠiunilor de
politici publice din punctul de vedere al criteriilor principale:
Tabelul 23. Comparare sintetică a opĠiunilor de politici publice
Opġiunea
OpĠiunea A

Eficacitate
Atingerea obiectivelor 1
úi 2 ale politicii publice

EficienġĄ
„x” resurse necesare
pentru atingerea
nivelului „y” al
rezultatelor

OpĠiunea B

Atingerea unui singur
obiectiv (2) al politicii
publice

„2x” resurse
necesare pentru
atingerea nivelului
„y” al rezultatelor

OpĠiunea C

…

…

CoerenġĄ
Echilibru bun al efectelor
(ne)intenĠionate/
(in)directe pozitive úi
negative, în domeniile
economic, social úi
ecologic
Efectele economice
pozitive; efecte
neintenĠionate negative
asupra mediului úi
anume: …
…

Sursa: European Commission, Impact Assessment Guidelines, SEC(2009) 92 of 15
January 2009, pp.49
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3.7. Proiectarea sistemului de monitorizare ûi evaluare
viitoare
3.7.1. Importanġa acestei etape
Analiza de politică publică nu trebuie limitată la concluzii teoretice referitoare la
impactul diferitelor opʕiuni. Pentru a fi utilă, trebuie să includem informaĠii specifice
despre implementare, verificare úi răspunsurile celor care vor fi afectaĠi de politica
publică. Evitarea detalierii referitoare la implementare este o sursă de erori în
analiza de impact.
Acest lucru este important deoarece factorii de decizie trebuie să aibă indicatori
fezabili pentru a verifica dacă implementarea este realizată corespunzător úi în ce
măsură politica îúi atinge obiectivele. În această etapă a procesului de elaborare a
politicii publice, sunt dezvoltaĠi indicatorii de implementare úi sistemele de
monitorizare úi evaluare, care ne permit să înĠelegem de ce o anumită măsură nu
are eficacitatea dorită.

Caseta 40. Paʓi următori
•
•
•
•
•
•
•

Definirea problemei
Stabilirea situaĠiei de referinĠă
Identificarea obiectivelor
Identificarea opĠiunilor
Analiza impactului
Compararea úi prezentarea opĠiunilor
Proiectarea sistemului de monitorizare ûi evaluare viitoare

3.7.2. De ce este nevoie de un sistem detaliat de monitorizare ûi
evaluare
În mod normal, detalierea activităĠilor de monitorizare úi evaluare poate fi realizată
cel mai bine după aprobarea formală a măsurii la care acestea se referă. Este inutil
să furnizăm informaĠii detaliate de monitorizare úi evaluare a unor opĠiuni de politică
publică care nu vor fi implementate.
Cu toate acestea, în procesul de elaborare a propunerii de politică publică trebuie să
furnizăm informaĠii iniĠiale referitoare la procesul de monitorizare úi evaluare pentru
toate opĠiunile analizate, chiar dacă în această etapă nu este nevoie să intrăm în
detalii. Acest lucru este necesar deoarece dificultăĠile care ar putea apărea în
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etapele de implementare, monitorizare úi evaluare pot afecta alegerea finală a
opĠiunii recomandate.

3.7.2.1. Examinarea resurselor
În acest moment, trebuie să luăm în considerare resursele antrenate de activităĠile
de monitorizare úi evaluare. Atât pentru monitorizare cât úi pentru evaluarea ex-post
este nevoie să alocăm resurse adecvate. Este necesar să calculăm nivelul acestor
resurse (de exemplu, numărul de posturi necesare, costuri de cercetare, consultări
publice etc.), astfel încât acestea să fie proporĠionale cu importanĠa úi impactul
potenĠial al măsurii propuse.
De asemenea, trebuie să ne gândim cât de uúor sau de dificil va fi să colectăm,
validăm úi procesăm datele necesare pentru monitorizare úi evaluare (de exemplu,
dacă sunt disponibile úi pot fi utilizate sisteme IT úi statistice, sau dacă este nevoie
de dezvoltarea de noi sisteme). Ca regulă generală, colectarea datelor nu trebuie să
fie mai costisitoare decât valoarea informaĠiilor pe care acestea le oferă.

3.7.2.2. Închiderea ciclului politicii publice
Un alt motiv pentru care trebuie să includem măsuri de monitorizare úi evaluare în
propunerea de politică publică este importanĠa acestor măsuri pentru evaluările expost ale măsurilor viitoare. Evaluările trebuie să verifice îndeplinirea Ġintelor stabilite
iniĠial sau să măsoare progresul úi să revizuiască intervenĠia, dacă este cazul.
Scopul acestor evaluări este să asigure învăĠarea lecĠiilor desprinse din
implementare úi utilizarea acestora de toĠi cei interesaĠi atunci când sunt elaborate
noi politici publice.
Bunele practici la nivel internaĠional arată că evaluările trebuie să fie anunĠate úi
explicate în avans, cu indicarea clară a perioadei de desfăúurare, a scopului úi
focusului principal al evaluării, a responsabililor pentru realizarea acestora úi a
publicului Ġintă pentru rezultatele evaluării.
Atunci când proiectăm sistemele de evaluare ex post trebuie să luăm în considerare
următorii paúi:
•

Este nevoie de numirea oficială a unei echipe responsabile pentru evaluare
úi de un sistem de motivare pentru realizarea unei evaluări substanĠiale úi
respectarea termenelor limită;

•

Trebuie elaborate úi transmise periodic rapoarte cu privire la îndeplinirea
Ġintelor asumate;
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•

Factorii interesaĠi trebuie să fie implicaĠi în evaluare;

•

Este nevoie de asigurarea finanĠării evaluării (în funcĠie de natura úi
cuprinderea evaluării, puteĠi lua în considerare contractarea unei evaluări
independente);

•

Rezultatele evaluării trebuie făcute publice.

NOTĂ: În propunerea de politică publică există posibilitatea de a lua în considere
stabilirea unui termen pentru terminarea politicii publice. Una dintre metodele de
organizare a ciclului de politici publice este stabilirea unei clauze de terminare
pentru măsura adoptată. Practica internaʕională arată că acest tip de clauză de
terminare facilitează asigurarea evaluării legislaʕiei adoptate ʓi consolidarea
necesară la un moment dat, mai ales în cazurile în care există incertitudini majore
referitoare la costurile ʓi beneficiile intervenʕiei.

3.7.3. Cum proiectĄm sistemul de monitorizare ûi evaluare
3.7.3.1. Indicatori
Înainte de a începe proiectarea sistemului de monitorizare ʓi evaluare, trebuie să
dezvoltăm un set de indicatori cheie de progres pentru fiecare din obiectivele majore
ale politicii publice.
Indicatorii trebuie să aibă un scop clar, adică să măsoare gradul în care politica a
fost implementată adecvat ʓi obiectivele au fost atinse. Un alt factor important în
alegerea indicatorilor este uʓurinʕa cu care pot fi colectate datele.
Pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a indicatorilor de performanʕă, aceʓtia
trebuie să fie:
•

Relevanʕi (strâns legaʕi de obiective);

•

Cu impact imediat (mustrări, sancʕiuni administrative ʓi financiare);

•

Acceptaʕi (atât de personalul care se ocupă de implementare, cât ʓi de
factorii interesaʕi);

•

În număr mic ʓi uʓor de monitorizat (colectarea datelor trebuie să aibă un
cost cât mai scăzut);

• Obiective, uʓor de interpretat ʓi dificil de manipulat.
De asemenea, este util să facem diferenʕa între indicatorii de input (resurse), de
output (rezultate imediate) ʓi de impact (rezultate finale), conform tabelului de mai
jos:
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Indicatori de impact

Obiectiv
general

Reprezintă efectele imediate ale programului asupra
beneficiarilor sau factorilor afectaĠi direct

Km de autostradă construiĠi;
Nr. de IMM-uri care beneficiază de
consultanĠă;
Nr. de locuri de formare/ calificare asigurate.
Timpul redus de aúteptare;
Calificări obĠinute de beneficiarii formării;
SatisfacĠia companiilor care au beneficiat de
servicii publice
a) Rata de ocupare a beneficiarilor calificării
după 12 luni; rata de închidere a firmelor
create cu sprijinul programului după 5 ani;
b) Impactul asupra furnizorilor sau
subcontractorilor firmelor asistate;
c) Numărul de locuri de muncă desfiinĠate
după interzicerea unui produs.

ExecuĠia bugetului anual;
Nr. de persoane care lucrează pentru
implementare; Etc.

Exemple
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Reprezintă consecinĠele programului dincolo de
interacĠiunea directă úi imediată cu beneficiarii sau
factorii afectaĠi. Includ impactul pe termen mediu
asupra:
a) Beneficiarilor sau factorilor afectaĠi direct;
b) Persoane sau organizaĠii cărora programul nu li
se adresează direct;
c) Efecte neintenĠionate.
Numărul de locuri de muncă în sectorul
Indicatori de context
Se referă la întregul teritoriu, întreaga populaĠia sau
categorie de populaĠie, fără a face distincĠia între cei turistic;
Gradul de conectare la internet a judeĠului x;
care au fost afectaĠi de program úi cei care nu au
Rata úomajului în judeĠul y.
fost.
Sursa: European Commission, Impact Assessment Guidelines, SEC(2009) 92 of 15 January 2009, Annex 13.1.

Indicatori de rezultat
final

Obiectiv
specific

Furnizează informaĠii referitoare la mijloacele
financiare, umane, materiale, organizaĠionale sau
legale necesare pentru implementarea politicii
publice
Se referă la livrabilele obĠinute în urma implementării
programului

Indicatori de resurse

Indicatori de rezultat
imediat

Definiġie

Tipul indicatorului

Obiectiv
operaĠional

Nivelul
obiectivului

Tabelul 24. Tipuri de indicatori

NOTĂ: Indicatorii trebuie adaptaʕi în funcʕie de tipul de propunere la care lucraʕi
(program de cheltuieli sau proiect legislativ).

În cazul programelor de cheltuieli, ar trebui să vă concentraʕi asupra următorilor
factori:
•

inputuri/resurse consumate (de exemplu, rata de execuʕie a bugetului,
respectarea costurilor programate ale proiectului etc.);

•

procesul de implementare (de exemplu, numărul de solicitări de finanʕare
aprobate, perioada necesară pentru plăʕi etc.);

•

rezultate imediate (de exemplu, numărul ʓi dimensiunea medie a proiectelor
finanʕate, numărul ʓi mărimea medie a subvenʕiilor acordate etc.);

•

rezultate finale (de exemplu, numărul de persoane formate);

•

context (de exemplu, rata de ʓomaj din regiunea X).

În cazul propunerilor sau politicilor de reglementare, ar trebui să vă concentraʕi
asupra următorilor factori:
•

implementarea la diferite niveluri administrative (de exemplu, transpunerea
Directivelor UE);

•

respectarea prevederilor de către grupul ʕintă (de exemplu, numărul sau %
de întreprinderi care respectă standardele de calitate);

•

costurile de implementare pentru autorităʕile publice;

•

costurile de conformitate;

•

atingerea ʕintelor sau rezultatelor specificate în obiective;

•

variabile de context.

3.7.3.2. Planificarea activitĄġilor de monitorizare ûi evaluare
Este esenʕial să specificăm în analiza de impact ce tipuri de informaʕii trebuie
colectate, când trebuie acestea să fie disponibile ʓi cine trebuie să furnizeze aceste
informaʕii. Atunci când planificăm evaluările, trebuie să stabilim o legătură clară între
evaluare, rezultatele acesteia ʓi deciziile viitoare.
Următoarele întrebări pot facilita planificarea activităʕilor de monitorizare ʓi evaluare:
•

Care este scopul activităʕilor de monitorizare ʓi evaluare? Care sunt
elementele asupra cărora trebuie să ne concentrăm?

•

Când trebuie produse ʓi utilizate concluziile?
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•

Cum vor fi colectate, înregistrate ʓi procesate datele referitoare la indicatori
ʓi alʕi factori relevanʕi pentru analiza ulterioară a progresului?

•

În ce măsură există deja structuri de monitorizare ʓi evaluare? Este nevoie
de crearea de capacitate suplimentară? Este necesară o bază legală
specifică?

•

Este scenariul de referinʕă cunoscut suficient sau va fi nevoie de colectarea
unor date suplimentare după aprobarea propunerii?

•

Cine sunt actorii cheie care furnizează ʓi utilizează informaʕiile (de exemplu,
Comisia Europeană, guvernul, alte instituʕii cum ar fi autorităʕile de
reglementare sau operatorii, factorii interesaʕi, cetăʕenii, etc.)?

•

Care vor fi, în mare, rolurile acestor actori? Cine este responsabil pentru
ce?

•

Cum vor fi agregate ʓi diseminate informaʕiile?

•

Care va fi utilitatea suplimentară a culegerii acestor informaʕii?

•

Cum ʓi cui vor fi comunicate concluziile evaluării (de exemplu,
Parlamentului, publicului larg, factorilor afectaʕi prin rapoarte, seminarii,
conferinʕe de presă etc.)
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IV.

ANEXE

Anexa 1. Legislaʖie, referinʖe, website-uri
Legislaʖie
1.
2.

HG 158/2008 pentru aprobarea Componentei de programare bugetară
HG 369/2009 privind constituirea ʓi funcʕionarea comisiilor de dialog social la
nivelul administraʕiei publice centrale ʓi la nivel teritorial
3. HG 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale
autorităĠilor administraĠiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte
normative
4. HG 750/2005 privind activitatea consiliilor interministeriale
5. HG 775/2005 pentru elaborarea Regulamentului privind procedurile de
elaborare, monitorizare úi evaluare a politicilor publice.
6. HG 870/2006, privind „Strategia pentru îmbunătăĠirea sistemului de elaborare,
coordonare úi planificare a politicilor publice la nivelul administraĠiei publice
centrale”
7. HG 1361/2006 privind conĠinutul instrumentului de prezentare úi motivare a
proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului
8. HG 1807/2007 pentru aprobarea Componentei de management, Secretariatul
General al Guvernului
9. Legea 52/2003 privind transparenĠa decizională în administraĠia publică
stabileúte termenele úi condiĠiile pentru asigurarea accesului cetăĠenilor la
deciziile de interes public
10. Legea 141/2004 pentru modificarea legii 215/2001 introduce o nouă prevedere
referitoare la iniĠiativele cetăĠenilor pentru noi acte normative
11. Legea 215/2001 privind reglementarea participării publice la procesele
decizionale ale autorităĠilor administraĠiei locale
12. Legea 544/2001 referitoare la accesul la informaĠiile publice stabileúte
modalităĠile de acces úi termenele limită pentru furnizarea de către instituĠiile
publice a informaĠiilor relevante la cerere.

183

Referinʖe internaʖionale
1.
2.
3.
4.

A Guide to Regulation, Australia, 1998
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene
DeclaraĠia Consiliului OECD, 1995
The Guide: The evaluation of socio-economic development, 2003. Tavistock
Institute
5. European Commission, Impact Assessment on the proposed rail noise
abatment measures, SEC(2008) 2203
6. European Commission, Impact Assessment on the proposed reform of the
postal internal market, SEC(2006) 1291/2
7. European Commission, Impact Assessment Guidelines, SEC(2009) 92 of 15
January 2009
8. Ghid pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru proiectele de investiʕii finanʕate din
FEDR ʓi ISPA
9. Impact assessment: an international perspective (2010), Jacobs Scott, Jacobs
& Associates, 2010
10. Current trends in regulatory impact analysis: mainstreaming RIA into policymaking, Jacobs & Associates, 2006
11. OECD, Lista de verificare a procesului decizional legislativ
12. Directiva UE 97/13 referitoare la Cadrul comun pentru autorizaĠii generale úi
licenĠe individuale în domeniul serviciilor de telecomunicaʕii
Surse interne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Planul Strategic al MAI pentru perioada 2010 – 2013
Documentul Cadru de Implementare a PO DCA
Regulamentul Parlamentului European úi al Consiliului nr. 1081/2006 privind
Fondul Social European
Regulamentul de organizare si funcĠionare al UPP aprobat prin OMAI nr. 283
din 18.11.2009
Unitatea de Politici Publice/Direcʕia Generală Anticorupʕie, “Creúterea
transparenĠei úi integrităĠii în administraĠia publică - Prevenirea si combaterea
corupĠiei la nivelul administraĠiei publice locale 2011-2015”
Unitatea de Politici Publice/IGPR, “Creúterea calităĠii serviciului poliĠienesc în
mediul rural”
Unitatea de Politici Publice/DGMRU, “Managementul Carierei Poliʕistului”
Unitatea de Politici Publice/Direcʕia pentru Dezvoltare Locală, “Stimularea
constituirii úi dezvoltării parcurilor industriale”
Secretariatul General al Guvernului, „Manual ʓi metodologie pentru studii de
impact în domeniul sănătăʕii”, noiembrie 2009
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Site-uri web
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/ia_guidelines_anne
xes_en.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/evaluation/guidance_en.html.
http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2001/monitoring/fp_monitoring_2001_a6_frep_11
_en.pdf.
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_studies_en.htm?update16jan
http://ec.europa.eu/comm/competition/publications/advocacy
http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/administrative-burdens/.
http://ec.europa.eu/environment/enveco/others/index.htm#valuation, secĠiunea
‘Assessment of Environmental Valuation Reference Inventory (EVRI) and the
Expansion of Its Coverage to the EU’
www.fseromania.rohttp://sensitivity-analysis.jrc.ec.europa.eu/
http://www.sgg.ro/docs/File/UPP/doc/17.06.2010_manual_ro.pdf
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=128&Instrum
entPID=124&Lang=en&Book=False
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2203:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2006/sec_2006_1291_en
.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2006/sec_2006_1291_en
.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2203:FIN:EN:PDF
at http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf,
pp.32-37
OECD Impact Assessment website:
http://www.oecd.org/document/49/0,3746,en_2649_37421_35258801_1_1_1_37421,00
.html
European Commission Impact Assessment website:
http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
UK Impact Assessment website:
http://www.bis.gov.uk/policies/better-regulation/consultation-guidance/impactassessment
Ireland Impact Assessment website:
http://www.betterregulation.ie/eng/Publications/RIA_Template_and_Guidelines.html
http://www.administrative-burdens.com/
Ministerul AdministraĠiei úi Internelor, www.mai.gov.ro
Secretariatul General al Guvernului, www.sgg.ro
Unitatea de Politici Publice, www.upp.mai.gov.ro

185

7) Variante de soluĠionare

6) Beneficiari

5) Obiective generale/obiective specifice

4) Scop

3) Denumirea politicii

2) Formularea problemei

1) InstituĠia iniĠiatoare

Varianta 3

Varianta 2

Varianta 1
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Impact 1
Economic
Social
Ecologic (dacă e cazul)
Impact 2
Economic
Social
Ecologic (dacă e cazul)
Impact 3
Economic
Social
Ecologic (dacă e cazul)

Secretariatul General al Guvernului. Formular: Propunere de politici publice

Buget estimat 3

Buget estimat 2

Buget estimat 1

Anexa 2. Propunerea de Politici Publice conform HG pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare,
monitorizare ûi evaluare a politicilor publice la nivel central

9) Varianta de soluĠionare recomandată

8) Procesul de consultare
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Prezentarea variantei
beneficii/riscuri;
impact detaliat;
grupuri vizate;
modalităĠi úi termene
monitorizare/evaluare;
indicatori de performanĠă.

OrganizaĠii, instituĠii consultate

de

Termene preconizate de realizare

Buget estimat

Rezultatul consultării (variante alternative de soluĠionare propuse,
puncte de vedere, poziĠii exprimate)

Activitatea 3
Subactivitatea 3a
Subactivitatea 3b
Activitatea 4
Subactivitatea 4a
Subactivitatea 4b
Activitatea n
Subactivitatea na
Subactivitatea nb

Activitatea 2
Subactivitatea 2a
Subactivitatea 2b

Activitate
necesară
implementării
Activitatea 1
Subactivitatea 1a
Subactivitatea1b
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PrecizaĠi termenul
EnumeraĠi
de realizare a
rezultatele
cuantificând cât raportului (ex: după
activitatea 4)
mai mult

PrecizaĠi bugetul alocat
fiecărei activităĠi detaliat pe
principale capitole de
cheltuieli
(cheltuieli
materiale, de servicii,
salarii, etc.)

MenĠionaĠi
instituĠia
responsabilă úi
persoana de
contact

de

PrecizaĠi
termenul
de
realizare
a
raportului (ex:
după activitatea
n)

de Raport
evaluare

PrecizaĠi data limită
pentru
realizarea
unei
activităĠi/subactivităĠi

Raport
monitorizare

Rezultate

Buget

Responsabil

Termen de realizare

(se referă la varianta de politici publice care este aleasă spre implementare)

Planul de acĠiuni

PROPUNERE DE POLITICI PUBLICE
InstrucĠiuni de completare
1. InstituĠia iniĠiatoare
PrecizaĠi denumirea instituĠiei care iniĠiază politica publică.
2. Formularea problemei
• La acest capitol definiĠi pe scurt problema care a condus la necesitatea
iniĠierii unei politici publice în domeniu;
• Este recomandabil să definiĠi problema prin precizarea posibilelor efecte ale
non-acĠiunii guvernamentale (de ex. PopulaĠia urbană de vârstă úcolară
creúte cu x persoane pe an iar capacitatea de construcĠie de noi facilităĠi de
învăĠământ nu poate face faĠă acestei creúteri);
• Nu sugeraĠi în prezentarea problemei úi un răspuns (de exemplu: Există
prea puĠine case pentru tineri – o definiĠie de acest gen induce răspunsul că
problema locativă a tinerilor poate fi rezolvată prin construcĠia de locuinĠe úi
nu permite existenĠa altor alternative de rezolvare a problemei);
• LimitaĠi-vă la o problemă importantă úi nu listaĠi toate problemele dintr-un
domeniu dat.
3. Denumirea politicii publice
• DenumiĠi programul de politici publice astfel încât să apară clar atât
domeniul major de acĠiune cât úi activitatea guvernamentală specifică;
Ex: Domeniu major – reforma administraĠiei publice
Program – profesionalizarea corpului funcĠionarilor publici
4. Scop
o La acest capitol trebuie precizat scopul general al rezolvării
problemei (de exemplu: îmbunătăʕirea calităĠii învăʕământului
preuniversitar)
5. Obiective generale/obiective specifice
o Obiectivele generale precizează direcĠiile majore de acĠiune (ex.
îmbunătăĠirea siguranĠei cetăĠenilor)
o Obiectivele specifice trebuie să fie cuantificabile astfel încât să fie
posibilă evaluarea rezultatelor implementării politicii publice.
(reducerea cu 15% a infracĠionalităĠii contra integrităĠii persoanei
până în 2007 úi/sau introducerea programelor de calificare
profesională în penitenciarele romaneúti).
• Numărul obiectivelor trebuie să fie limitat, pentru a nu dispersa eforturile úi
cheltuielile, dar acestea trebuie să trateze dimensiunile cheie ale problemei,
mai ales în condiĠiile existenĠei unor resurse limitate;
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•

Obiectivele trebuie să fie temporal stabilite, conĠinând indicaĠii generale
asupra perioadei în care vor fi atinse.

6. Beneficiarii
• Beneficiarii pot fi orice individ, comunitate, grup social vizat (direct sau
indirect) de implementarea politicii publice;
• Beneficiarii trebuie să fie clar descriúi luându-se în considerare toate
caracteristicile socio-economice relevante. Pentru toate categoriile de
beneficiari trebuie prezentate date si estimări statistice atunci când sunt
disponibile;
• Beneficiarii pot fi caracterizaĠi de mai mulĠi indicatori: gen, grupe de vârstă,
nivel de educaĠie, profesie, mediul de rezidenĠă, zonă geografică, statut
economic, etnie etc.;
• Beneficiarii direcĠi sunt acele categorii de persoane care constituie grupul
Ġintă al politicii publice (ex. úomerii sunt beneficiarii direcĠi ai politici de
ocupare a forĠei de muncă);
• MenĠionaĠi beneficiarii indirecĠi, cum ar fi: familiile în cazul în care politica
publică ia în vizor un membru al ei sau comunităĠile/localităĠile în cazul în
care mai multe persoane beneficiază de acea politică publică.
7. Variante de soluĠionare
• În această secĠiune variantele de soluĠionare trebuie expuse succint,
inclusiv cea care ulterior va fi supusă spre implementare;
• Fiecare variantă trebuie să explice clar cum intenĠionează să rezolve
problema sau să atingă obiectivele propuse ale politicii publice;
• Fiecare variantă trebuie caracterizată în funcĠie de eficienĠă, fezabilitate
administrativă, eficacitate.
• Pentru fiecare variantă de soluĠionare trebuie menĠionat impactul din punct
de vedere economic, social úi eventual ecologic. Impactul este precizat
succint, fiind posibilă anexarea la acest document a unor analize mai
detaliate în funcĠie de complexitatea variantelor prezentate úi a impactului
acestora;
• PrecizaĠi beneficiile úi riscurile, după caz, pe termen scurt, mediu úi lung
pentru fiecare din variantele prezentate;
• Pentru fiecare variantă trebuie precizat bugetul estimat pentru
implementarea ei;
• Variantele trebuie construite astfel încât să se poată identifica posibilele
efecte atât pe termen scurt cât úi pe termen lung asupra beneficiarilor úi
societăĠii în general;
• Pentru fiecare din variantele prezentate trebuie precizat modul în care ele ar
putea fi implementate (proiectele de acte normative care trebuie elaborate,
acĠiunile pe care respective implementare le presupune etc.)
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8. Procesul de consultare
• Scopul consultărilor este de a permite acumularea de informaĠii utile
necesare rezolvării unei probleme de politică publică;
• Este de preferat să existe o evidenĠă a consultărilor precum úi a
rezultatelor acestora;
• Este necesară oferirea celor consultaĠi a unei formulări clare a
problemei ce se doreúte a fi rezolvată;
• În această secĠiune sunt precizate instituĠiile care au fost consultate
în procesul identificării variantelor de soluĠionare (Ex: instituĠii
guvernamentale, organizaĠii neguvernamentale, parteneri sociali,
sectorul privat);
• MenĠionaĠi formele prin care au fost realizate consultările cu fiecare
din instituĠiile/organizaĠiile aparĠinând societăĠii civile (ex. întâlniri
directe, conferinĠe etc.) .
• PrecizaĠi
contribuĠia
specifică
a
fiecăreia
dintre
instituĠiile/organizaĠiile consultate la identificarea úi fundamentarea
variantelor.
9. Varianta de soluĠionare recomandată
• PrecizaĠi varianta recomandată dintre variantele prezentate la punctul 5;
• EnumeraĠi principalele motive care au stat la baza alegerii opĠiunii
recomandate. DetaliaĠi în acest scop beneficiile úi riscurile anticipate
precum úi perioada în care acestea se vor produce;
• PrezentaĠi impactul pe care implementarea variantei recomandate îl va avea
în plan economic, social si eventual ecologic;
• DescrieĠi grupurile sociale vizate de respectiva opĠiune de politică publică
precum úi măsura în care acestea vor beneficia sau vor fi afectate în urma
implementării opĠiunii recomandate;
• EnumeraĠi tipurile de analize realizate pentru fundamentarea opĠiunii
recomandate (ex: analiză cost-beneficiu, analiză de risc) úi prezentaĠi
principalele concluzii ale acestora;
• PrecizaĠi indicatorii de performanĠă pentru implementarea variantei de
politică publică;
• AnexaĠi prezentului formular materiale relevante pentru fundamentarea
variantei recomandate;
• PrecizaĠi compatibilitatea variantei recomandate cu legislaĠia română în
vigoare precum úi cu normele europene în domeniu;
• Prezentarea variantei trebuie să conĠină úi o enumerare a activităĠilor
preconizate a susĠine implementarea acesteia;
• Pentru fiecare dintre aceste acĠiuni trebuie efectuată o evaluare a bugetului
necesar realizării respectivei acĠiuni.
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Anexa 2
Monitorizarea úi evaluarea politicilor publice
I. Monitorizarea
1) Denumirea politicii publice (precizarea Propunerii de Politici Publice care a
stat la baza implementării);
2) InstituĠii, departamente, însărcinate cu monitorizarea politicii publice;
3) Metodologia monitorizării (indicatori utilizaĠi);
4) Respectarea termenelor
•
•

Termen preconizat

Termen realizat

Activitatea 1

Activitatea 2
Activitatea 3
Activitatea …..

5) Costurile implementării
Cost preconizat

Cost realizat

• Activitatea 1
Activitatea 2
Activitatea 3
Activitatea …

6) Descrierea desfăúurării activităĠilor cuprinse în planul de acĠiune úi
compararea acestora cu conĠinutul activităĠilor prezentat în propunerea de
politici publice corespunzătoare;
7) Întârzieri, neconcordanĠe, depăúiri de buget (motivaĠii);
8) Recomandări
II. Evaluarea
1) Denumirea politicii publice (precizarea eventualelor instituĠii care au
contribuit la realizarea evaluării úi tipul contribuĠiei);
2) Metodologia de evaluare utilizată (indicatorii evaluării);
3) Realizarea obiectivelor în raport cu cele precizate în Propunerea de Politici
Publice;
Obiective stabilite
(cele precizate în Propunerea de Politici
publice)

Obiective realizate
(consultarea rapoartelor de monitorizare)

4) Descrierea activităĠilor desfăúurate precum úi evaluarea acestora în funcĠie
de indicatorii precizaĠi;
5) Concluziile evaluării
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InstrucĠiuni de completare
I Monitorizarea
1) Denumirea politicii publice
Se precizează denumirea oficială a politicii publice aʓa cum apare în Propunerea de
politici publice.
2) InstituĠii responsabile. Se precizează structurile responsabile úi poziĠia
administrativă a acestora în cadrul instituĠiei. În cazul în care activitatea de
monitorizare este desfăúurată úi de alte instituĠii publice, organizaĠii civice úi sociale,
organizaĠii internaĠionale sau companii private, institute de cercetare, universităĠi,
prezentaĠiíle úi descrieĠi contribuĠia acestora.
3) Metodologia de monitorizare (indicatori). MenĠionaĠi indicatorii urmăriĠi în
activitatea de monitorizare.
Exemple de indicatori:
- Indicatori administrativi prezintă acĠiunea guvernamentală din punct de
vedere administrativ úi managerial úi redau capacitatea de planificare
eficientă, capacitatea de a respecta termene limită, capacitatea de a utiliza
raĠional resursele pentru atingerea obiectivelor stabilite, etc.
- Indicatori de performanĠă pot fi economici, politici úi sociali, ecologici ai
dezvoltării umane etc. úi sunt urmăriĠi pentru a evalua impactul efectiv al
politicilor publice. De exemplu, pentru evaluarea succesului unei politici de
dezvoltare a turismului indicatorii ar putea fi: numărul sosirilor în unităĠile de
cazare, numărul înnoptărilor în unităĠilor de cazare sau indicele de utilizare
netă a locurilor de cazare. În funcĠie de sectoare, pot fi utilizaĠi indicatori
specifici.
4) Respectarea termenelor
Pe coloana din stânga se precizează termenele de realizare a activităĠilor aúa
cum apar formulate în Propunerea de Politici Publice. Pe coloana din stânga se
precizează termenele reale de realizare a activităĠilor.
5) Costurile implementării.
Pe coloana din stânga precizaĠi costurile preconizate în Propunerea de Politici
Publice. Pe coloana din dreapta costurile reale ale implementării.
6) Descrierea activităʕilor DescrieĠi activităĠile desfăúurate până în prezent
precizând, acolo unde este cazul, dacă au existat întârzieri în realizarea lor sau
modificări în conĠinutul lor, comparativ cu activităĠile incluse în planul de acĠiune.
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7) Întârzieri, neconcordanĠe, depăúiri de buget (motivaĠii); PrecizaĠi principalele
neconcordanĠe, întârzieri în respectarea termenelor propuse precum úi eventualele
depăúiri de buget. PrecizaĠi motivele de producere a acestora.
8) Recomandări MenĠionaĠi principalele concluzii rezultate în urma activităĠii de
monitorizare precum úi măsurile corective recomandate.
II. Evaluarea politicii publice
1) Denumirea politicii evaluate DenumiĠi structurile responsabile úi poziĠia
administrativă a acestora. În cazul în care activitatea de evaluare este desfăúurată
împreună cu alte instituĠii publice, organizaĠii civice úi sociale, organizaĠii
internaĠionale sau sunt preluate prin contractare de companii private, institute de
cercetare universităĠi, prezentaĠiíle úi descrieĠi contribuĠia acestora.
2) Metodologie DescrieĠi metodologia de evaluare úi împărĠirea în timp/etape a
acesteia. MenĠionaĠi indicatorii de evaluare utilizaĠi.
3) Realizarea obiectivelor În momentul evaluării utilizaĠi datele obĠinute în etapa de
monitorizare. EnumeraĠi rezultatele implementării politicii publice descriind în ce
măsură corespund cu obiectivele stabilite iniĠial. Atunci când enumeraĠi rezultatele
cuantificaĠi, acolo unde este cazul, úi detaliaĠi modificările instituĠionale produse
precum úi impactul realizat asupra grupurilor Ġintă.
4) Descrierea activităĠilor. DescrieĠi modul de desfăúurarea a activităʕilor precum úi
modul în care acestea se conformează activităĠilor prezentate în planul de acĠiune.
5) Concluziile evaluării. MenĠionaĠi principalele concluzii rezultate în urma activităĠii
de evaluare referindu-vă în special la următoarele aspecte:
- în ce măsură problema de politică publică a fost rezolvată,
- dacă se recomandă reluarea întregului proces al politicii publice sau numai
a anumitor aspecte ale acestuia úi cum anume,
- care au fost principalele „lecĠii învăĠate” în urma realizării procesului politicii
publice.
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