
Sesiunea7. Prezentarea 
rezultatelor evaluării 



Ce trebuie să cunoaştem 

 Raportul de evaluare 

 Formatul 

 Stilul 

 Consultările 

 Timpul  

 Părţile interesate 

 Comunicarea 

 



Formatul raportului de evaluare  
 Cuprins  

 Contextul şi scopul evaluării 

 Contextul documentului pe care îl evaluăm 

 Justificarea evaluării 

 Întrebările de evaluare cheie 

 Metodele de evaluare 

 Designul/Modelul 

 Procedurile de colectare a datelor 

 Procedurile de eşantionare 

 Procedurile de analiză a datelor 

 Constrîngerile 

 Rezultatele evaluării 

 Decizii/constatări 

 Recomandări 

 



Scrierea raportului de evaluare  

 

 Redactarea raportului trebuie să conţină următorii paşi: 

 Notarea ideilor principale în toate capitolele 

 Detalierea textului 

 Editarea finală a întregului text 

!!!  Tentaţia de a « îmbunătăţi » continuu raportul este mare.  Stabiliţi-

vă o limită în acest sens!!! 

 



Textul şi stilul raportului 

 Evitaţi tonul excesiv de negativ - adesea acesta este 

nejustificat 

 E preferabil să prezentaţi fapte mai mult decît opinii ale 

evaluatorului. Opiniile sunt mai uşor atacabile decît faptele.  

 Fiţi pozitiv  

 Nu utilizaţi noţiuni prea tehnice 

 Utilizaţi exemple, ilustraţii, grafice, pentru a fi mai clar 

 Enumeraţi avantajele şi dezavantajele recomandărilor făcute   



Ce înseamnă a fi pozitiv??? 
Această frază Ar  putea fi înlocuită prin următoarea 

Documentul de politici nu şi-a atins 
obiectivele 

Evaluatorilor le-au fost prezentate evidenţe 
insuficiente pentru a putea demonstra realizarea 
obiectivelor politicii  

Raportul cost-eficacitate este slab În comparaţie cu standardele sectorului, raportul 
cost-beneficiu este mai scăzut 

Aceste măsuri nu au fost implementate 
corespunzător 

Implementarea corespunzătoare a acestor măsuri 
însemna realizarea elementelor x.y.z. Nici unul din 
aceste elemente nu a fost identificat de evaluatori 

Instituţia X a avut o implicaţie foarte 
slabă 

Instituţia X a venit cu contribuţia sa cu o întîrziere 
de X luni 



Exemple: Concluzii/ constatări şi 
recomandări 
Scopul evaluării: De a demonstra eficienţa programului şi de a-l extinde pentru noi 

audienţi. 

Constatările evaluării: Pentru o sănătate mai bună a populaţiei, pacienţilor şi 

prestatorilor privaţi de servicii medicale dintr-o zonă metropolitană majoră, le-au 

fost distribuite materiale privind utilizarea adecvată a antibioticelor. În urma unui 

sondaj efectuat după implementarea programului s-a observat că atît pacienţii, cît 

şi prestatorii de servicii medicale dispun de cunoştinţe bune şi de un nivel foarte 

înalt de conştientizare a mesajului care a fost lansat în cadrul programului.  

Recomandarea: Recomandăm să fie implicată Direcţia politici în sănătate publică a 

Ministerului Sănătăţii, precum şi Centrele teritoriale de sănătate publică, pentru a 

asigura distribuirea materialelor şi informaţiilor acestui program în toate instituţiile 

medico-sanitare publice şi private din întreaga ţară. 



Procesul de consultare 

 

 Consultarea este necesară pentru a clarifica anumite aspecte descrise în 

raportul de evaluare şi pentru a lua în considerare opiniile factorilor cheie 

 Consultarea măreşte probabilitatea ca recomandările elaborate să fie 

acceptate şi implementate 

 Trebuie să fie asigurată o sinhronizare între consultare și elaborarea 

raportului pe tot parcursul procesului de evaluare 

 Urmează a fi consultați după posibilitate, toți: audienţa , clientul şi părţile 

interesate  



Elementele principale ale 
comunicării 

 Scopul este de a comunica, nu de a impresiona 

 Comunicaţi informaţia într-o manieră uşoară şi accesibilă, 

pentru ca cel care vă ascultă să înţeleagă ceea ce doriţi să 

comunicaţi 

 Păstraţi scopul personal şi pe cel al audientului dvs. în minte 

 Potriveşte timpul, stilul, tonul şi canalele prin care se va face 

comunicarea 



Canalele prin care puteţi transmite 
informaţia către audienţă 

 Prin e-mail 

 Plasarea pe pagina web 

 Media(televiziune, radio, ziar) 

 Conferinţe/grupuri de lucru (prezentările verbale trebuie să fie adaptate la 

diverse tipuri de audienţă) 

 Buletine informative ale instituţiei 



De reţinut… 

 Încercaţi să-i menţineţi o formă cît mai simplă a raportului 

 Aduceţi destulă informaţie despre metodele utilizate pentru a mări credibilitatea 

în calitatea raportului 

 Plasaţi toate informaţiile şi detaliile tehnice în anexe 

 Explicaţi mai amănunţit temele foarte importante sau întrebările de evaluare 

 Cele mai importante chestiuni trebuie plasate la început 

 În fiece paragraf  începeti cu problema/întrebarea dupa care vine argumentarea 

 Argumentaţi bine concluziile şi recomandările 

 Lăsaţi-vă timp pentru a revizui, revizui, revizui !!! 

 

 



Întrebări… 


