
Sesiunea 4. 
Stabilirea agendei, definirea 
problemei și identificarea obiectivelor 



Definiţie: 

 Agenda – lista subiectelor sau a problemelor 
cărora oficialii Guvernului şi societatea civilă 
acordă atenție maximă într-o anumită perioadă de 
timp… (Kingdon, 1984) 

 Întrebările adresate în procesul de elaborare a 
agendei: 
◦ Cum sunt selectate politicile care ajung în agenda 

Guvernului? 

◦ Cine stabileşte agenda? 

◦ Cine decide criteriile de selectare a subiectelor pentru 
agenda de politici a Guvernului? 
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Actorii ce participă la formarea agendei 

Valori 
politice 

Societatea  

Media 

Grupuri 
de interes 

Factori 
externi 

Agenda de 
integrare 

europeană 

Probleme 
sociale 

AGENDA 
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• Agenda publică = toate problemele percepute de către 

membrii unei comunităţi  

• Agenda institutională = problemele pe care Guvernul 

intenţionează să le rezolve 

 

Agenda publică şi agenda 

instituțională 
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Aspectele/probleme 

sociale 

Agenda publică 

(discuţii publice) 

Agenda electorală 

(Platforma politică, 

Programul 

Guvernului) 

Agenda Guvernului 

(Planul de activitate 

al Guv.) 

Stabilirea agendei 
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Cine influențează modificarea agendei? 

Stabilirea 
agendei 

Modificarea 
agendei 

Media 

Aspectul social, grupuri 
de interes 

Priorităţi de ordin 
politic, agenda de 

integrare europeană 

Factori externi, 
societatea 
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 Definirea problemei 

 Stabilirea obiectivelor 

 Identificarea opțiunilor 

 Analiza impacturilor și recomandarea opțiunii 

 Implementarea 

 Monitorizarea și evaluarea 

 Consultarea 
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Ce este o problemă de politică 

publică? 
1. Condiţie sau situaţie care generează nevoi ori 

insatisfacţii, pentru a căror corecţie acţiunea 

guvernamentală este necesară.  

2. Gradul de disconfort sau insatisfacţie (care impune 

şi intervenţia guvernamentală) este măsurat de 

persoane în funcţie de un standard sau un criteriu 

3. Dacă o anumită situaţie este considerată ca 

normală, inevitabilă sau responsabilitate individuală, 

nici o acţiune guvernamentală  nu va fi iniţiată 

deoarece situaţia respectivă nu este problematică 
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Când devine o situaţie o problemă de 

politică publică? 
• Nu orice situaţie devine  o problemă de politică publică: 

▫ Situaţiile nu se transformă în probleme decât în măsura în care 

sunt percepute ca atare, articulate şi aduse în atenţia 

autorităţilor;    

▫ O situaţie devine problematică dacă se identifică cu un domeniu 

de intervenţie a statului, pentru care o soluţie guvernamentală 

este posibilă; 

▫ Situaţii considerate normale într-un moment, se pot transforma 

în probleme ca urmare a schimbării contextului social, politic, 

cultural sau economic.  
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Definirea problemei 

• Cauzele sunt cele care trebuie vizate, nu doar efectele (simptomele) 

acestora; 

• Cauzele principale nu sunt uşor de identificat ori de diagnosticat; 

• Definirea problemei se poate transforma  într-o problemă de sine 

stătătoare. 

N.B. Definirea incorectă a problemei, influențează    rezultatele 

analizei politicii publice; 

 Formularea incorectă a problemei va duce la un eșec regulatoriu. 
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Definirea problemei 

• Descrierea situaţiei care necesită adoptarea unei politici publice. 

• Elemente importante ale descrierii: istoric, date statistice, 

necesitatea intervenției. 

• Descrierea problemei nu trebuie sa sugereze modul în care se va 

soluţiona aceasta! 

• O problemă greşit formulată reduce semnificativ şansele rezolvării 

ei! 

• Trebuie să se țină cont de posibilele efecte ale nonacţiunii 

guvernamentale. 
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Obstacole în definirea problemei 

• Problemele sunt “slab structurate” 

• Identificarea are la bază surse ca: statistici și rapoarte învechite, 

nemulţumiri ale cetăţenilor reflectate în mass media, frustrări şi 

îngrijorări reflectate în sondajele de opinie, etc. 

• Definirea problemei este înțeleasă drept un proces politic => actorii 

implicaţi definesc problema în funcţie de interesele lor; 

• Problemele de politică publică se suprapun. 
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Analiza SWOT  
• SWOT înseamnă Strengths (puncte forte), Weaknesses (puncte 

slabe), Opportunities (oportunităţi) şi Threats (ameninţări). 

• Analiza SWOT este, în mod clar, cea mai populară metodă de 

identificare a elementelor pro şi contra, a impactului asupra 

mediului extern şi a factorilor de risc. 

• SWOT poate fi des folosită în diferite etape ale formulării 

politicilor publice, atât la analiza situaţiei şi la definirea 

problemei, cât şi la identificarea şi evaluarea alternativelor etc. 

• Uneori, dacă există constrângeri legate de timp sau alte resurse, 

se poate folosi doar pentru a identifica punctele forte şi punctele 

slabe. 
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Analiza arborelui problemei1 

 

• Analiza arborelui problemei reprezintă un instrument bun 

de analiză a situaţiei existente prin identificarea problemelor 

majore şi a principalelor relaţii de cauzalitate. 

• Principalul rezultat al acestei analize este o reprezentare grafică a 

problemei, cu o diferenţiere între “cauze” şi “efecte”. 

• Arborele problemei este construit printr-o serie de sesiuni de 

brainstorming, cu participarea diferiţilor factori implicaţi. 

• Metoda vizează în principal identificarea cauzelor problemei 

centrale. 
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Analiza arborelui problemei 2 

Cauzele problemei centrale 

Efectele problemei centrale 

Problema centrală 
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Exercițiu – intoxicarea copiilor cu 

aspirină 

• În anii 70 în SUA creștea numărul cazurilor de intoxicații la copii cu 

aspirină 

• Agenția de reglementare în domeniul medicamentelor a decis să 

intervină 

• A fost considerat că problema constă în designul recipientelor 

(capacul) 

• Agenția a stabilit cerințe față de recipiente în așa fel ca capacul să se 

deschidă mai greu 
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Diagrama “os de peşte”: paşii 

Găsirea 
soluţiilor 

- Ce? 

- Cine? 

- Cînd? 

- Unde? 

Ce /cine a generat problema? 

- Instituţional 

- Factorul uman 

- Financiare 

- Etc. 

De ce se întâmplă aceasta? 

- este în corelare cu factorii 

- pot exista mai multe aspecte 

- Derularea investigaţiilor 

- Derularea cercetărilor 

- Etc. 

- găsirea unei soluţii 

 pentru eliminarea 

 fiecărei cauza 

PLAN DE ACŢIUNI 

pentru 

soluţionarea 

problemei 

formulate  

 

Formularea 
corectă a 

problemei 

Identificarea 
factorilor 

Identificarea 
cauzelor 

Analiza 
cauzelor 
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Diagrama “os de peşte”: schema 
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STABILIREA 

OBIECTIVELOR 
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 Definirea problemei 

 Stabilirea obiectivelor 

 Identificarea opțiunilor 

 Analiza impacturilor și recomandarea opțiunii 

 Implementarea 

 Monitorizarea și evaluarea 

 Consultarea 
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Fără intervenţii! 

• Obiectivele sînt acele efecte benefice scontate 
ale politicii publice, fără de care soluţionarea 
problemei şi stabilirea acţiunilor concrete devine 
foarte dificilă.  

 

• Obiectivele nu trebuie definite ca şi acţiuni 
deoarece acestea ar putea devia de la 
precăutarea celei mai optime  soluţii 
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Obiective SMART 

• Obiectivul trebuie să fie exact formulat și nu să nu lase loc de 

interpretări.  Specific 

• Trebuie să fie măsurabil pentru a se putea determina 
dacă acesta a fost sau nu atins Măsurabil 

• Obiectivul trebuie sa fie accesibil din punct de vedere 
financiar Accesibil 

• Să fie posibil de realizat. Realistic 

• Să fie incadrat în limite de timp pentru realizarea 
acestuia. Timp 
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  Obiectiv: Micşorarea poluării cu deşeuri 
chimice cu 15% către anul 2015. 

 

  Obiectiv: Reducerea semnificativă a poluării 
chimice. 
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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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Întrebări şi comentarii 
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