
Sesiunea 8. 

Implementarea recomandărilor şi 
gestionarea procesului de evaluare 



Posibilele reforme ca urmare a implementării 
recomandărilor  
 Evaluarea se poate solda cu iniţierea următoarele tipuri de 

reforme: 
 Instrumentale – influenţează în mod direct luarea 

deciziei şi are drept rezultat îmbunătăţirea/schimbarea 
politicii 
 

 De proces – afectează procesul de elaborare a politicilor 
din cadrul instituţiei 
 

 Politice – afectează sau ajută la justificarea schimbărilor 
în cadrul deciziilor politice 
 

 Conceptuale – influenţează modul în care oamenii văd 
politicile 

 



Ce factori condiţionează 
implementarea? 

1. Relevanţa evaluării – s-a răspuns la întrebările de 

evaluare? Recomandările sunt practice, clare şi susţinute 

de informaţie solidă? Recomandările au ţinut cont de 

îngrijorările şi comentariile clientului şi factorilor 

interesaţi? 

 



Ce factori condiţionează 
implementarea? 

2. Credibilitate/calitate - Există probe/dovezi suficiente în 

susţinerea rezultatelor şi recomandărilor evaluării? 

Calculele şi ipotezele utilizate sunt documentate şi 

explicate?  

 



Ce factori condiţionează 
implementarea? 

3. Comunicare - Rezultatele şi recomandările au fost 

comunicate şi consultate cu clientul şi factorii 

interesaţi?   



Ce factori condiţionează 
implementarea? 

 4. Oportunitatea / caracterul oportun - A fost livrat în 

timp util, încadrându-se în termenele-limită stabilite 

iniţial? Se încadrează în ciclul procesului decizional? Este 

prezentată în timp util pentru a susţine deciziile? 

 



Ce este de făcut? 

 Vizaţi calitatea 

 Implicarea tuturor actorilor sau factorilor 
interesați 

 Consultaţi, promovaţi, diseminaţi  

 Instituţionalizaţi: 

 Planificaţi implementarea 

 Integraţi în procesul de luare a deciziilor 

 Urmăriţi implementarea 
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Planificaţi implementarea 

 Stabiliţi comisia (formală sau informală) de 

implementare pentru recomandările evaluării  

 Instituţionalizaţi implementarea constatărilor: 

 Pregătiţi un plan de implementare 

 Integraţi recomandările în cadrul procesului de 

planificare a politicilor 



Integraţi în planificarea politicilor şi 
luarea deciziilor 

Recomandări  

complexe 
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Revizuirea  
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(revizuirea planului  
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Activităţi de urmărire  

Urmăriţi implementarea constatărilor evaluării 
prin: 

 Planul de implementare 

 Procesul intern/extern de monitorizare 

 Responsabilitatea aparţine managerilor şi 
personalului din subordine 

 



  
Gestionarea procesului de evaluare 

Ne ajunge 
din urmă! 

Acum înțelegi ce 
înseamnă de fapt  
perfecționare continuă! 



Ce implică gestionarea evaluării? 

 Nu este ştiinţa aeronauticii! 

 Succesiune logică a acţiunilor ce intersectează toate 
etapele unui exerciţiu de evaluare 

 Plasează accentul pe etapele cheie care au impact 
asupra calităţii evaluării 

 Diferă de la o organizaţie la alta în funcţie de 
structura instituţională şi cultura administrativă 
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Pilonii cheie în gestionarea evaluării 

 

 
Stimulente 

Structura 
 organizațională Proces 

Conținut și cerințe 
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Structura organizaţională şi roluri 

 Structuri stabilite 

 Comitetul de coordonare 

 Echipa de evaluare 

Roluri atribuite 

 Conducerea evaluării 

 Desfăşurarea evaluării 
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Proces şi instrumente 

 În scopul asigurării realizării evaluării 

 Planificarea evaluării 

 Desfăşurarea evaluării 

 Implementarea rezultatelor evaluării 

 

 Instrumente 

 Plan de desfăşurare a evaluării 

 Plan de implementare a recomandărilor 
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Conţinut şi cerinţe 

 

 

 

 Elemente cheie ale evaluării  

 Întrebările de evaluare – claritate 

Clienţi şi factori interesaţi – 
identificaţi/consultaţi 

Colectarea şi analiza datelor – precizie, 
relevanţă, triangulaţie şi metode solide 

Raport de evaluare – structură şi consultări 
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Stimulente  

 

 Voinţa politică de a accepta rezultatele 

 Training 

 Apreciere din partea conducătorului 

 Perfecţionare  
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