
Sesiunea 5. 

Identificarea opțiunilor 



Elementele Cheie ale EIP 

• Definirea problemei 

• Stabilirea obiectivelor 

• Identificarea opțiunilor 

• Analiza impacturilor și recomandarea opțiunii 

• Implementarea 

• Monitorizarea și evaluarea 

• Consultarea 



 

 

Definiție: 

 

Un set de acțiuni posibile identificate care, după derularea 

lor, duc la rezolvarea problemei și la atingerea 

obiectivului politicii publice. 

Ce este o opțiune? 



 

• Trebuie să se definească și să se analizeze mai multe opțiuni 

pentru o problemă.  

• Trebuie să se ia în considerare opțiunea de a nu face nimic.  

• Opțiunile trebuie să corespundă problemelor și obiectivelor.  

• Opțiunile trebuie să fie cuprinzătoare și să soluționeze 

problema identificată.  

 

Principiile de identificare a opțiunilor 

 



• Scop: de a identifica cît mai multe soluții pentru problema 

identificată.  

a) Grupul participanților trebuie să conțină toți factorii interesați 

(instituții publice, ONG, grupuri de interes, reprezentanți sindicali, 

ș.a.) 

b)Toate opiniile și sugestiile participanților trebuie să fie colectate. 

c) Prezentarea și discutarea/analizarea tuturor soluțiilor identificate.  

 

Metode de identificare a opțiunilor: 

Brainstorming 



Scop: Obținerea de idei din partea profesioniștilor cu cea mai mare 

experiență. 

 

• Este utilizată experiența specialiștilor de la nivelul ministerelor  

 

• Sunt invitați specialiștii din organizații independente de cercetare, 

din sectorul ONG, reprezentanți ai companiilor din domeniu 

Metodele folosite de experți 

 



Utilizarea experiențelor din trecut sau a celor din 

diferite sectoare. 

 

• Oferă o direcție generală pentru opțiunile posibile 

 

• Trebuie să se țină cont de faptul că problemele și 

contextul nu sunt niciodată identice pentru sectoare 

și situații diferite 

 
 
 
 
 
 

  

Analogia 

 “Nimic nu este nou sub soare!”  

 



 

 

Benchmarking - cele mai bune practici 

 

 

Constă în utilizarea celor mai bune practici provenite din experiența altor 

instituții sau a altor țări. 

• Consultarea literaturii din domeniu, precum și colectarea experiențelor din 

țările UE 

 

Sursă: paginile web oficiale ale instituțiilor publice 

 

Trebuie menționat încă o dată faptul că în ceea ce privește identificarea celor 

mai bune practici din alte țări nu este recomandată copierea 

opțiunilor. 



Presupune folosirea relațiilor personale și a cunoștințelor din mediul 
profesional pentru identificarea opțiunilor optime. 

Surse de colectare a soluțiilor: 

• rețeaua de prieteni/colegi  

• scrisori și reclamații venite la minister din partea cetățenilor 

• întîlniri și audieri publice pe marginea domeniului respectiv 

• Presa 

 

Cel mai important criteriu pentru ca opțiunea să fie luată în 
considerație este ca aceasta să:   

poată rezolva problema,  

 fie ușor de înțeles, 

 fie diferită de alte opțiuni discutate deja 

 

Investigații rapide 

 



 

a) soluţia este “dată”;  

b) soluţia apare în procesul de analiză a problemei aflate pe 

agendă;  

c) soluţia apare într-un proces specific de producere creativă. 

Cum ajunge o soluţie să devină opţiune 
posibilă? 



Procedură de analiză prin: 

excludere,  

combinare,  

ajustare  

a tuturor opțiunilor, pentru a identifica opțiunile cele mai: 

adecvate,  

eficiente,  

viabile, 

realiste. 

 
 

.  

Selectarea opțiunilor 
 



• Cea mai bună opțiune nu a fost identificată 

• Comiterea unor erori în procesul de selectare 

• Preferințele profesionale/personale ale celor implicați în selectarea celei 

mai bune opțiuni 

• Lipsa unui scenariu detaliat referitor la măsurile de implementare a 

opțiunilor 

 
Identificarea opțiunilor - proces mobil :  
 
Probleme                     obiective                         posibile măsuri                           
 
                    probleme sau obiective, etc... 
 
 asigurînduse, astfel, baza pentru o formulare clară și concisă a 
 
opțiunilor.  

 

Riscuri în identificarea opțiunilor 
 



• Cît este de adecvată opțiunea pentru problemele 

stabilite; 

• Gradul de adecvare pentru rezultatul scontat al politicii; 

• Satisfacția grupurilor țintă și a factorilor implicați; 

• Sensibilitatea la factorii externi; 

• Impactul indirect al opțiunii asupra altor politici; 

• Stabilitatea instituțională a organizațiilor. 

 
 

Criteriile de stabilire a Opțiunilor 



• Este capabilă să soluționeze problema identificată 

• Este exclusivă, fiind diferită de alte opțiuni identificate 

• Clară și realizabilă 

• Nu contravine valorilor celor implicaţi în formularea 

acesteia 

• Anticipează constrîngerile viitoare (constrângeri de 

buget, acceptarea de către public, acceptarea de către 

politicieni). 

 

Caracteristicile opțiunii de politică publică 



Caracteristicile 
principale 

Status quo Opţiunea I Opţiunea 
II 

Opţiunea 
III 

Trăsăturile principale 
ale opţiunii 

Populaţia, sectoarele/ 
regiunile ţintă 

Instrumentele utilizate 

Responsabilul de 
implementare 

Perioada de 
implementare 

Generalizarea opţiunilor 



Instrumentele de politici publice 

• De constrîngere – impun o anumită conduită obligatorie (Legi, 

regulamente) 

• Voluntare – lasă la latitudinea societății să exercite anumite 

atribuții sau să aibă o anumită conduită (Implicarea organizaţiilor 

neguvernamentale sau familiei) 

• Mixte – combinație între instrumentele deja menționate (statul 

organizeaza o campanie de informare iar societatea civilă realizează 

anumite acțiuni practice pentru soluționarea problemei) 

 



Întrebări.... 

? ? ? 


