


Întrebări de evaluare 

Direcționează procesul de evaluare 

Reprezintă elementul cheie la luarea deciziei 

Constată ce se intenționează să se afle 

Trebuie să fie formulate în termeni ce pot fi 
măsurați 
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Trei tipuri de întrebări 

Întrebări descriptive 

Întrebări normative 

Întrebări cauză-efect (impact) 
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Întrebări descriptive 

 Reprezintă “Ce este”  

 Caracteristici 

 Încearcă să înțeleagă sau să descrie programul sau 
politica 

 Furnizează un “stop cadru” a ceea ce este 

 Sunt întrebări directe, cum ar fi: Cine? Ce? Unde? Cînd? 
Cum? Cît de mult/multe? 

 Pot fi folosite pentru a descrie: resursele (inputs), 
activitățile, rezultatele (outputs), efectele/impactul 
(outcomes) 
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Exemple de întrebări descriptive 

 Cine beneficiază de program?  

 Care sunt caracteristicile programului?  

 Unde este livrat programul?  

 Cînd a fost implementat programul?  

 Ce părere au participanții despre program?  

 Cît a costat programul?  

 Cîte femei au participat în cadrul programului?  

 Cum au fost selectați participanții? 
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Întrebări normative 
 Compară ”ce este” cu ”ce ar trebui să fie” 

 Facem ceea ce trebuie să facem?  Ne atingem ținta? 

 Similare întrebărilor folosite în cadrul auditului performanței 

 
 Ce stiu angajatii mei pentru a-si face bine treaba? (intrebare ale carei 

raspunsuri releva nivelul cunostintelor profesionale) 

 Ce pot angajatii mei la locul de munca? (intrebare ale carei raspunsuri exprima 
nivelul energetic al angajatilor, motivatia, comportamentele specifice) 

 Ce fac angajatii mei? (intrebare ale carei raspunsuri exprima nivelul de 
indeplinire a sarcinilor curente) 

 Ce vor angajatii mei la locul de munca? (intrebare ale carei raspunsuri atesta 
nivelul de conformare la norme, motivatia, adeziunea fata de companie). 

 

 Fac măsurări în baza unui criteriu stabilit iniţial 
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Exemple de întrebări normative 

 Am cheltuit atît cît am alocat? 

 Ne-am atins scopul de a admite 5000 de studenți 
pe an? 

 Am vaccinat 80% din copii după cum am 
planificat? 

 Am realizat obiectivul nostru de a asana 100000 
ha de pămînt? 

 Procesul de selectare a participanților a fost 
corect/echitabil? 
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Întrebări cauză-efect (impact) 

Determină ce schimbări produce intervenția 

 Încearcă să determine efectele unui 
program 

Determină dacă rezultatele dorite au fost 
obținute 

Determină dacă intervenția a fost cea care a 
cauzat rezultatele 
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Exemple de întrebări cauză-efect 
(impact) 

 Participanții programului au obținut abilități noi 
datorită participării în cadrul programului? 

 Participanții au locuri de muncă mai bine plătite 
datorită acestui program? 

 Rata sărăciei s-a redus datorită programului? 

 Asanarea pămîntului a contribuit la creșterea 
producției agricole? 

 S-a mărit venitul fermierilor? 
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Determinarea cauzei(legăturii 
cauzale) 

 Este necesar de a avea următoarele: 
 Modelul logic : legătura dintre acțiuni și 

impact trebuie să aibă sens 

 Consecutivitate: intervențiile trebuie să se 
producă înaintea impactului 

 Eliminarea explicațiilor rivale: capacitatea de 
a stabili dacă anume intervenția a cauzat 
schimbarea și nu alți factori 
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5 dimensiuni ale întrebărilor 
 

 Relevanţa - se referă la caracterul oportun al obiectivelor 

explicite ale programului în raport cu problemele pe care ar trebui 

să le abordeze/soluţioneze. 

 Eficienţa - este evaluată prin compararea rezultatelor obţinute 

sau, preferabil, a impactul produs cu resursele folosite. 

 Eficacitatea - se referă la faptul dacă obiectivele formulate de 

program, au fost realizate. 

 Impact - analizează efectul programului în raport cu necesităţile 

sociale şi economice care s-au dorit a fi atinse.  

 Durabilitatea - se referă la măsura în care efectele şi rezultatele 

intervenţiei sunt pot fi menţinute şi după implementarea politicii. 
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Exemple: 
 Relevanţă 

În ce măsură programul răspunde necesităţilor beneficiarilor? 

În ce mod programul afectează necesităţile beneficiarilor? 

 Eficacitate 

Logica intervenţiei este clară?  

Ce acţiuni ar putea eventual îmbunătăţi implementarea politicii? 

 Eficienţă 

În ce mod este gestionat programul?  

S-ar putea un alt tip de intervenţie solda cu rezultate similare la un cost mai redus? 

 Impact 

Care sunt efectele pozitive şi negative generate de program? Este posibil ca ponderea 
efectelor pozitive să depăşească ponderea celor negative? 

Ce s-ar fi putut întâmpla în cazul în care acest program nu ar fi existat? 

 Durabilitate 

Care este probabilitatea continuării în viitor a influenţei pozitive actuale a programului?  

Impactul pozitiv  al programului se va menţine şi după încheierea finanţării? 
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Repere pentru elaborarea unor 
întrebări bune 
 

 Începeți cu identificarea problemei majore 

 Puneți întrebări care să vă ajute să aflați dacă problema a 
fost influențată cumva de politică sau intervenție 

 Evitați să puneți întrebări compuse, ce combină două 
solicitări în una, acestea trebuie separate 

 Întrebări despre o anumită problemă pot fi formulate 
folosind toate cele trei tipuri de întrebări 

 Întrebările trebuie formulate astfel încît să se poată 
răspunde  la ele; dacă nu, atunci reformulați întrebarea 
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Repere pentru elaborarea unor 
întrebări bune 
 Fiți realist în ceea ce privește numărul de întrebări la care 

se poate răspunde în cadrul unei evaluări 

 Concentrați-vă asupra întrebărilor importante - asupra 
celor ce trebuie răspunse, și nu asupra celor la care ar fi 
interesant să cunoaștem răspunsul 

 Luați în considerație perioada de timp preconizată pentru 
evaluare în raport cu perioada de implementare a 
programului: 

 Cele mai bune răspunsuri pentru întrebările legate de 
impact sunt formulate numai după ce intervenția a 
funcționat cîțiva ani la rînd 
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Idei de reținut! 

 În absenţa unor întrebări de evaluare clar formulate, evaluarea 
riscă să nu aducă un plus de valoare semnificativ 

 Întrebarile de evaluare sunt formulate de client, de evaluator 
sau împreună 

 Sunt influenţate de: 

 particularităţile politicii publice / intervenţiei publice 
evaluate 

 poziția clientului față de politică sau program 

 experienţele anterioare în cazuri similare 
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