
Sesiunea 8. 

Implementarea, monitorizarea și 

evaluarea politicilor 



Elementele Cheie ale EIP 

• Definirea problemei 

• Stabilirea obiectivelor 

• Identificarea opțiunilor 

• Analiza impacturilor și recomandarea opțiunii 

• Consultarea 

• Implementarea 

• Monitorizarea și evaluarea 



Eșecul implementării duce la eșecul 
acţiunii Guvernului 
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Ce presupune implementarea? 

 
 

1. Asigurarea legitimităţii soluţiei identificate ca fiind cea mai bună  

2. Mobilizarea resurselor necesare şi punerea în practică a unor 

planuri de activităţi care vor conduce la realizarea obiectivelor 

stabilite și în final la soluționarea problemei 

3. Realizarea activităţilor de monitorizare şi evaluare pe tot parcursul 

implementării prin urmărirea setului de indicatori stabiliţi 

 



Ce ar putea condiţiona 
implementarea? 

 

Relevanţa evaluării ex-ante– s-au parcurs toate etapele 

necesare şi au fost analizate toate tipurile de impact? Opţiunea 

recomandată este clară şi susţinută de argumentare solidă? În 

procesul de identificare şi analiză a opţiunilor, s-a ţinut cont de 

îngrijorările şi comentariile factorilor interesaţi?, etc.. 

 



Ce urmează? 

 

• Instituţionalizarea opțiunii recomandate: 

▫ Planificaţi implementarea 

▫ Integraţi opțiunea în procesul de luare a 

deciziilor 

▫ Urmăriţi implementarea 
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Planificaţi implementarea 

• Este necesară elaborarea planului de acțiuni prin 

care urmează a fi implementată opțiunea 

recomandată; 

• Eviențierea instituției responsabile de 

implementare precum și ce instituții vor mai fi 

implicate în procesul respectiv. 



Planul de implementare 

• Obiective 

• Activități 

• Responsabili/instituții 

• Termenul de realizare 

• Resurse necesare 

• Rezultate așteptate  

• Indicatorii de monitorizare 



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 are calitatea de sistem preventiv de alarmă: 
▫ Identifică devierile și dificultățile  și  

▫ Permite abordarea problemelor apărute la o etapă inițială 

• Monitorizarea poate reduce costurile de implementare 

• Planul de monitorizare TREBUIE inclus în documentul de 
politici:  

▫ Ce 

▫ Cînd 

▫ Resursele 

▫ Responsabilitățile 
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Monitorizarea evidenţiază: 

 
 

• Modificări instituţionale survenite în urma implementării politicii 

• Modificări ale situaţiei grupurilor ţintă vizate 

• Situaţia implementării la un moment dat 

• Respectarea termenelor şi a conţinutului activităţilor prevăzute în 

planul de acţiune 

• Întârzieri/dificultăţi în realizarea activităţilor şi motivul acestora 



Ce este evaluarea? 

 

• Analiza periodică a rezultatelor și impactului politicii( soluției) 

• Metodă sistematică de a învăța din experiența acumulată pentru 

a îmbunătăți procesul decizional, planificarea și politicile 

• Este realizată avînd intenția de a concretiza dacă este necesară 

schimbarea procesului de intervenție, sau nu 

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

Eficientizează 

efortul depus 

Este o bază pentru a 

face planuri mai  

Bune în viitor 

Ne ajută să vedem  

unde mergem și  

dacă avem  

nevoie de schimbări 

Identifică  

punctele forte  

și a cele slabe 

Pentru comparare 

Permite verificarea 

proporționalității  

dintre costuri și  

rezultatele obținute 

Ajutor pentru   

Împărtășirea 

experienței 
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Evaluarea evidenţiază: 

 

 

• Măsura în care rezultatele implementării corespund cu cele stabilite 

iniţial 

• Raportul dintre costuri şi rezultate 

• Respectarea termenelor şi conţinutului activităţilor 

• Impactul asupra grupurilor ţintă 

 



Monitorizare vs Evaluare 

Monitorizare Evaluare 

Continuă: cotidiană Periodică: la sfârșitul 

etapelor 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 

Autoevaluare  Autoevaluare și analiză 

externă  
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• Ajută la măsurarea eficienţei activităților planificate a fi 
realizate; 

 

• Se analizează modul în care diferite activităţi prevăzute 
au condus la îndeplinirea scopului iniţial; 

 

• Joacă un rol important în ajustarea politicii pe parcursul 
implementării ei. 

 

De ce şi pentru ce sunt utile aceste 

procese? 

 



Tipuri de indicatori 

 
                       Utilizați în procedura de monitorizare: 
De resurse 
• personalul implicat în implementarea unei pp, fondurile alocate, 

logistică 
 
De rezultat 
• nr. de imm-uri nou înfiinţate, nr. de cititori ai bibliotecii recent 

reabilitate, nr. publicaţiilor distribuite 
 
                          Utilizați în procesul evaluării 
De impact 
• rata morbidităţii scăzută, nivelul de profit al  imm-urilor nou 

înfiinţate, nr. de absolvenţi încadraţi în muncă în domeniul în care 
au studiat, procentul diminuării TDI, etc. 

 



Surse de 
informaţii  

Rapoartele 
realizate pe 
parcursul 

implementării 
politicii 

Monitoriza-
rea surselor 

media 

Rapoarte 
elaborate de 
organizaţii 
publice şi 

private 

Interviuri, 
sondaje, 

studii de caz 



Fly game  
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Reflecții de final.... 

 

O bună analiză a politicilor publice nu reflectă 

opinia personală a analistului. Aceasta este 

perfectă atunci cînd, “atît expertul cu viziuni 

de dreapta cît şi cel cu viziuni de stînga ajung 

la aceeaşi concluzie”. 


