


Ce este monitorizarea? 
• Urmărirea continuă a implementării acțiunilor pentru a 

măsura progresul și înregistra devierile 

• Urmărirea de rutină a implementării unor acțiuni pentru 
a asigura continuitatea progresului și respectarea 
termenelor 

• Analiza de rutină a acțiunilor și rezultatelor obținute 

• Răspunde la întrebarea: Ce facem?  
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Relevanța monitorizării 
 Monitorizarea în calitate de sistem preventiv de alarmă: 

 Identifică devierile și dificultățile  și  

 Permite abordarea problemelor apărute la o etapă inițială 

 Monitorizarea poate genera feedback relevant pentru 
elaboratorii viitoarelor politici publice 

 Monitorizarea poate reduce costurile și/sau crește nivelul 
eficienței evaluării ex-post 

 Planul de monitorizare TREBUIE inclus în documentul de 
politici publice:  

 Ce 

 Cînd 

 Resursele 

 Responsabilitățile 
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Ce este evaluarea? 
 Analiza la anumite etape (de regulă, esențiale) a 

rezultatelor și impactului politicii publice 

 Metodă sistematică de a învăța din experiența acumulată 
pentru a îmbunătăți procesul decizional, planificarea și 
politicile publice 

 Este realizată avînd intenția specifică de a efectua 
schimbarea procesului de intervenție 

 Răspunde la întrebarea: Ce am realizat și care este 
impactul?  

 Întrebuințează metode și instrumente atît cantitative, cît și 
calitative 
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Relevanța evaluării 

Analiza devierilor  

în procesul  

performanței  

Eficientizează 

efortul depus 

Pentru a face  

planuri mai bune  

în viitor 

Ne ajută să vedem  

unde mergem și  

dacă avem  

nevoie de schimbări 

Identificarea  

punctelor forte  

și a celor slabe 

Pentru comparare 

Denotă 

proporționalitatea  

dintre costuri și  

rezultatele obținute 

Pentru a ne putea 

 împărtăși  

experiențele 
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Monitorizare vs Evaluare 
Monitorizare Evaluare 

Continuă: cotidiană La anumite etape (de regulă, 
esențiale)  

Produce documente / acte de 
evidență a progresului  

Produce o analiză profundă a 
realizărilor  

Axată pe acțiuni și rezultate  Axată pe rezultate și efecte 

Alertează conducerea despre 
problemele depistate 

Oferă conducerii opțiuni de politici 
publice 

Autoevaluare  Autoevaluare și analiză externă  
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(Program) Model Logic 
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• Arhitectura ilustrativă a politicii publice sau 
programului 

• Conține elementele: contribuții (resurse), activități, 
rezultate și efecte (impact) 

• Arată legătura ”dacă-atunci” dintre diferite elemente 
ale politicii publice 

• Utilizat la planificarea, monitorizarea și evaluarea 
politicii publice 



(Program) Model Logic 
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Resurse:  
umane,  

timp,  
materiale, 
financiare 

Obiective  
specifice; 
Activități: 

acțiuni prevăzute 
 pentru  

implementarea 
politicii publice   

și impIicit pentru  
atingerea  

obiectivelor  
stabilite 

Rezultate: 
produse  
directe și  

servicii 
furnizate de  

politica publică 

Efecte / 
impact:  

 schimbări 
 imediate 

  sau pe termen  
lung ale politicii  
publice (pentru 

 societate,  
organizații,  

beneficiari, etc.) 

Factori externi: influențe și impacturi asupra rezultatelor politicii publice;  
circumstanțe ce nu pot fi controlate de politica publică 

Obiectivul general:  rezultatul dorit al politicii publice 

Problema soluționată de politica publică 



Exemplu: Program de micro-
finanțare pentru femei 
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• Contribuții/resurse (inputs) 

• Fond de creditare, personal de program 

• Rezultate 

• Dacă creditul este disponibil, atunci femeile vor putea obține credite și asistență 
tehnică 

• Impacturi pe termen scurt 

• Dacă femeile vor obține credite, atunci acestea vor putea iniția activități de 
generare a venitului 

• Femeile vor putea să controleze folosirea creditelor și rambursarea acestora 

• Impacturi pe termen mediu/lung 

• Situația economică și socială a femeilor și familiilor acestora se va îmbunătăți 

• Împuternicire economică și socială crescută 

• Durabilitate 

• Schimbările structurale vor conduce la impacturi de lungă durată 



Indicatorii și utilizarea acestora 
 Indicatorii sunt divizați în trei categorii: 

 contribuții/resurse   

 rezultate                

 impact          

 Indicatorii sunt în relație directă cu obiectivele politicii 
publice 

 Indicatorii măsoară sistematic informația calitativă și 
cantitativă colectată în timpul și/sau după 
implementarea politicii publice 
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Relaţia dintre indicatorii de 
monitorizare 

Indicator de impact 

Creşterea gradului de alfabetizare şi educare a populaţiei 

Indicator al rezultatului politicii (outcome) 

Creşterea gradului de şcolarizare 

Indicator al rezultatului acţiunilor politicii (output) 

Construirea şcolilor 

Indicator de resurse (input) 

Investirea resurselor pentru construirea şcolilor 
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Componentele sistemului de 
monitorizare și evaluare 
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Colectarea 

datelor 

 

 

 

 
 

Utilizarea acestei informații  

pentru îmbunătățirea activității 



Ciclul politicii publice:  
monitorizare și evaluare 
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Stabilirea agendei 
(stabilirea scopului; revizurea obiectivelor în 

concordanță cu rezultatele M&E) 

Formularea 

politicii 
(opțiunile) 

Luarea deciziei 
(alegerea dintre opțiuni) 

Implementarea 

Evaluarea 
(evaluarea ex-post   

a politicii) 

Evaluarea 
(evaluarea ex-ante a politicii 

propuse) 

Monitorizarea 
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Evaluarea în 6 pași  
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PASUL 1: Identificarea factorilor interesați: 
CINE are nevoie de evaluare? DE CE au nevoie de evaluare? 

PASUL 2: Definirea întrebărilor de evaluare: 
CE vrem să știm? 

PASUL 3: Planificarea evaluării 
CE resurse avem? CUM vom efectua evaluarea? CINE o va face? 

PASUL 4: Colectarea datelor și metodele de analiză: 
CE date ne sunt necesare? CUM colectăm informația? 

CINE și CÂND? CUM analizăm datele? CE concluzii facem? 

PASUL 5: Elaborarea raportului de evaluare: 
CARE este formatul? CINE are nevoie de el? CUM îl prezentăm? 

PASUL 6: Implementarea recomandărilor evaluării: 
CE și CÂND ar trebui de implementat? 

CUM monitorizăm progresul? CUM obținem feedback? 


