
Sesiunea 1 

Politici publice: noțiune și metode 

de analiză 



Ce părere aveţi? 

• Cînd, de ce şi dacă este nevoie de intervenţia 
statului? 

• Ne-am putea noi organiza cotidianul fără legi? 

• Ce este o politică publică de fapt? 

 

 

 

 

 



Tratări diferite ale noţiunii de politici 

publice: 

“Un set de decizii interdependente, luate de actorii politici, referitor la selecţia 
unor OBIECTIVE şi căile de realizare a acestora într-o situaţie specifică.” 
(Jenkins, 1987) 

“Totalitatea DECIZIILOR …ce aduc VALORE ADĂUGATĂ.” (Easton, 1953) 

“Un proces al derulării ACŢIUNII sau a INACŢIUNII, mai mult decît decizii 
specifice.” (Heclo, 1972) 

“O SELECŢIE DELIBERATIVĂ a acţiunilor sau inacţiunilor mai mult decît 
efectele interacţiunii actorilor implicaţi.” (Smith,  1976) 

“Derularea focusată a unor ACŢIUNI sau INACŢIUNI urmărită de o persoană 
sau grup de persoane, preocupaţi de soluţionarea unei PROBLEME sau subiect 
de îngrijorare.” (Anderson, 1984) 

“Acţiuni sau ATITUDINI abordate de stat în calitate de entitate colectivă 
supremă.”(Hill and Bramley, 1986) 



Ce este o politică publică? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘procesul prin care guvernele îşi transpun 
viziunea politică în programe şi acţiuni cu 

scopul de a produce schimbări în lumea reală’ 

 

Probleme 

Soluţii  
“Jucătorii” 



Politica publică este… 

• Sinonim cu termenul de “decizii”.... 

 

• Deciziile de politici sunt luate de către decidenţi 

 

• Politicile publice constau din mijloace şi rezultate 

 

• Politicile publice reprezintă echivalentul schimbării în 

societate  



Conceperea politicii publice prin 

întrebări: 

• Care este problema?     

• Care e cauza problemei?              

• Ce putem face pentru rezolvarea ei (e nevoie să facem cu 

adevărat ceva?) 

• Cine ne poate ajuta (cine nu poate/nu doreşte să ne ajute)? 

• Ce e nevoie să se întâmple? 

• Când trebuie să se întâmple? 

• Cine va fi implicat în rezolvarea problemei? 

• Cum vom şti dacă problema a fost rezolvată? 
 



Trăsături ale politicii publice 

• Conţine un set de măsuri concrete 

• Include decizii cu privire la resursele alocate 

• Descrie un cadru general de acţiune şi de aceea este diferită 

de o măsură izolată 

• De obicei implică mai multe categorii de factori 

interesați/stakeholderi  

• Are scopuri şi obiective care sunt formulate în funcţie de 

anumite norme şi valori. 
 



Politica Vs. Politica publică 
Politica publică este 
decizia Guvernului de a 
acționa sau nu în cazul 
în care societatea sau o 
parte a acesteia se 
confruntă cu o anumită 
problemă  

Politica este un complex de 
reguli şi proceduri folosite 
pentru reprezentarea 
societății fiind utilizate 
mecanismele democraţiei 
reprezentative.    



Abordări ale politicii publice 

“Politici axate pe rezultatul final” – în cazul aspectelor 
strategice de nivel înalt sau a domeniului politicilor publice ca 
întreg. Acestea sunt aspecte cuprinzătoare şi complexe care 
abordează diferite probleme şi implică mai multe instituţii.  

  ex.: Planul de Dezvoltare Naţională, Politica Educaţională, 
Programul pentru Reducerea Sărăciei, Politica pentru Dezvoltarea Rurală 
etc..   

 
“Politici axate pe problemă” – se concentrează pe anumite 

probleme sau aspecte specifice care trebuie să fie rezolvate 
într-un anumit domeniu.  

  ex. îmbunătăţirea sistemului de licenţiere a universităţilor, reducerea 
ratei şomajului în rândul populaţiei rome din mediul rural din Moldova, 
reducerea numărului de evadări din închisoare, rezolvarea problemelor cu 
grădiniţele din noile cartiere ale Bucureştiului etc..  



Paradoxul politicilor publice 

Disproporţia 
 

Intervenţii majore pot avea rezultate limitate…… 
 
……….şi invers 
 

Parcursul luării deciziilor de politici publice poate prezenta 

riscuri enorme dar şi oportunităţi….. 



Noile provocări 

      Scad 
              Cresc 

Aşteptările publicului 

Complexitatea 

Interdependenţa 

Cererea pt eficienţa 

Preocupări legate  

de securitate 

Preocupări legate de  

protecţia mediului 

 

 

Încrederea în guvern 

Eficacitatea abordării 

procesului decizional 

Motivarea pentru  

iniţiativă individuală 

 

 



Iniţiatorii politicii publice 

• Direct 
▫ Guvernul 
▫ Ministerele de resort 
▫ Parlamentul (MP) 
 

• Indirect 
▫ Agenţiile 
▫ ONG-uri, organizaţii interesate 
▫ Cetăţenii  
▫ Autorităţile locale  



Elaborarea politicilor/elaborarea legii 

• Procesul de elaborare al politicilor permite: 

• Analiza problemelor 

• Schimbul de experiență și transferul celor mai bune practici  

• Identificarea opțiunilor de soluționare a problemei 

• Alegerea celei mai realiste opțiuni avind la bază prioritățile politice 

și informație veridică 

• Evaluarea și îmbunătățirea politicii publice 

• Procesul de elaborare a legii: 

• Permite instituționalizarea deciziei politice – poate fi un mijloc de a 

ajunge la final, însă nu este finalul politicii publice 

 



 

Modele de analiză a politicilor  

 



Determinarea opțiunii 
optime, implementarea 

căreia va permite 
realizarea unui număr 

maxim de obiective 
conexe 

Punerea la dispoziție 
decidenților a 

informației relevante 
pentru luarea unei 

decizii potrivite  

Ce este analiza politicilor 

publice? 



Modele de luare a deciziilor în cadrul 

politicilor publice 

 

 

• se ține cont de maximizarea 
beneficiilor sociale Rațional  

• decizia este bazată pe decizii din 
trecut Incremental 

• se ține cont de părerea 
majorității societății Alegerea 

publică 



• Decidenții ce gândesc rațional sunt deseori 
perfecționiști și încearcă mereu să ajungă la o 
decizie optimă ținând cont de un șir de 
constrângeri: 

▫ Caracteristic economiștilor 

▫ Alegerea se face bazată pe cunoaștere 

▫ Deciziile se iau în baza analizei cantitative 

 

Modelul RAŢIONAL  



Modelul RAŢIONAL continuare 

Precizia 
problemei 
formulate 

Opţiunile 
cunoscute 

Preferinţe 
subiective 

Constrângeri 
financiare sau 

de timp 

Valoare 
adăugată 
maximă 

Premize 

Scop  
imprecis 

Riscuri 
imposibil de 

prevăzut 

Alternative  
necusnoscu-

te 

Deficit de 
resurse 

Prea 
mecanic 

Limite 

Definirea 
proble-

mei 1 Identificare
a criteriilor 
de luare a 

deciziei 
2 

Comensur
area 

criteriilor 3 Generarea 
alternative-

lor 4 

Aprecierea 
alternative-

lor  5 
Formularea 

deciziei 
optime 6 



• Analiza incrementală a politicilor publice ține 
de: 

▫ Analiza politicilor cu tentă politică 

▫ Este bazată pe puțină analiză factologică 

▫ Atingerea unui compromis și nu luarea unei 
decizii univoce 

 

Modelul INCREMENTAL  



Modelul INCREMENTAL continuare.. 



Modelul INCREMENTAL continuare.. 

Permit evitarea 

alternativelor 

inițiale 

prea decalate  

Permite ajustarea 

la starea de status 

quo 

Ar putea fi omise  

caracteristici ale 

politicii  

Poate fi 

influențată de 

aspectul politic 



 

Teoria alegerii publice – explică 
comportamentul unui decident din sectorul 
public accentuând asupra raţionamentelor 
decidenţilor şi a alegătorilor. 
 

Alegerea publică  



• Teoria alegerii publice nu explică unele decizii 
cunoscute precum: 

• Lupta cu eradicarea sărăciei 

• Intensificarea curentului ecologist 

• Acţiunile de dereglementare/descentralizare 

 

 ! Astfel scopurile şi obiectivele 
decidenţilor decurg din necesităţile 
societăţii şi nu din cele personale. 

 

Alegerea publică – continuare.. 



Alegerea publică – continuare.. 

• Politicile sunt elaborate pentru: 

• Minimizarea rolului statului 
• Micşorarea numărului de monopoluri 

ale statului 
• Stimularea concurenţei şi a dreptului la 

libera alegere 

 



Ce este BUNA guvernare? 

BUNA 

guvernare 

Cu simțul 
răspunderii 

Transparentă 

Responsabilă 

Eficace și 
Eficientă 

Orientată 
spre consens 

Condusă de 
puterea legii 



Principiile de buna guvernare 

Proporţionalitate 

Responsabilizare 

Coerenţă 

Transparenţă 



Stabilirea 
agendei 

Aprobarea 
politicii   

Implement-
area 

Monitor-
izarea 

Implementă-
rii 

Evaluarea 

Ciclul de politici (macro) 



Ciclul elaborării politicilor publice 

(micro) 

Stabilirea agendei 

Monitorizare 

 evaluare ex-post 

Implementarea  

politicii 
Decizia cu 

privire la   

 finanţarea politicii 

 

Decizia cu privire la  

politica publică 

 

Identificarea  

problemelor 

Definirea  

 alternativelor 

Evaluarea ex – ante 

Consultări 



De ce e nevoie de proceduri de 
formulare a politicilor publice?  

• Creşterea predictibilităţii impactului implementării actelor 

normative adoptate la nivel guvernamental;  

 

• Creşterea controlului exercitat asupra formulării şi implementării 

programelor de politici publice în sensul reducerii eşecurilor în 

implementare datorate deficienţelor de formulare;  

 

• Creşterea eficienţei procesului de evaluare şi monitorizare a 

politicilor publice.  


