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De ce un ghid al dezvoltĈrii sociale?
O nouĈ paradigmĈ: dezvoltarea socialĈ
Poate pĈrea ûocantĈ afirmaŗia cĈ societatea s-a dezvoltat pânĈ acum prin crize. Presate de urgenŗa
problemelor, raritatea resurselor ûi limitarea capacitĈŗilor de proiectare socialĈ, societĈŗile s-au
caracterizat printr-o atitudine pasivĈ faŗĈ de viitor. Viitorul le-a apĈrut ca o stare impredictibilĈ,
care vine, bunĈ sau rea, actorii neavând un control semnificativ asupra ei.
Pentru prima datĈ în istorie, viitorul începe sĈ devinĈ un spaŗiu al construcŗiei conûtiente ûi
planificate. ComunitĈŗile se aflĈ în faŗa unei noi provocĈri: sĈ-ûi dezvolte capacitatea de a construi
viitorul. Pentru aceasta este nevoie de noi instrumente teoretice ûi metodologice, de o nouĈ
capacitate individualĈ ûi colectivĈ, dar ûi de noi tipuri de instituŗii. Este o nevoie presantĈ pentru
cristalizarea unei culturi a dezvoltĈrii. AsistĈm la un proces rapid de constituire a unei noi paradigme
în ûtiinŗĈ: paradigma dezvoltĈrii sociale proiectate ûi planificate.

Dezvoltarea socialĈ se referĈ la orientarea întregii lumi, a unei ŗĈri,
regiuni, comunitĈŗi sau instituŗii spre realizarea unei stĈri dezirabile,
pusĈ ca obiectiv de realizat printr-un proces planificat în timp, printrun set de acŗiuni conjugate.
Schimbarea prin crizĈ este impusĈ de presiunea factorilor negativi ûi nemulŗumirea explozivĈ, iar
soluŗiile vizeazĈ un orizont de timp redus ûi se dovedesc adesea slab eficiente. Dezvoltarea socialĈ
planificatĈ presupune, însĈ, un proces amplu de proiectare pe termen mediu ûi lung pentru
soluŗionarea problemelor sociale ûi valorificarea oportunitĈŗilor, nu doar soluŗionarea unor crize
sau relaxarea unor tensiuni.
Ne aflĈm la începutul procesului de dezvoltare a capacitĈŗilor de formulare de strategii de ieûire
proiectatĈ ûi planificatĈ din crizĈ ûi de construire a sistemelor de acŗiune colectivĈ orientate de

5

promovarea strategiilor adoptate. O mare varietate de programe de dezvoltare socialĈ sunt
formulate la toate nivelurile: internaŗional, naŗional, regional, local, sectorial.
Paradoxal, orientarea spre dezvoltare socialĈ nu a apĈrut în ŗĈrile plasate la vârful evoluŗiei – ŗĈrile
cele mai dezvoltate fiind aflate într-un proces neproblematic de perfecŗionare -, sau în
comunitĈŗile prospere –, ci în ŗĈrile confruntate cu înapoieri ûi decalaje. România celei de a doua
jumĈtate a secolului XIX ûi prima jumĈtate a secolului XX a fost dominatĈ de dezbateri asupra
strategiilor ûi programelor de decalaje a înapoierii ûi apropierii de Europa dezvoltatĈ.
Bunele intenŗii ûi entuziasmele naive trebuie sĈ facĈ loc unei metodologii înalt elaboratĈ.

Instituŗia ca instrument al dezvoltĈrii
Am ales ca obiect al proiectului nostru capacitatea de dezvoltare socialĈ a instituŗiilor.
De ce termenul cheie de instituŗie? Prin instituŗie, în sens foarte larg, se înŗelege o activitate
colectivĈ organizatĈ, structuratĈ prin reglementĈri explicite. Organizarea unei activitĈŗi de
amploare, orientatĈ spre realizarea unor obiective, reprezintĈ un proces de instituŗionalizare. În
sensul restrâns, prin instituŗie se înŗelege sistemul public cu instituŗiile sale: ministere,
departamente, agenŗii, autoritĈŗi publice judeŗene ûi locale cu toate organizaŗiile sale. Termenul de
instituŗie publicĈ are în vedere deci o organizare legiferatĈ, cu vocaŗie de a contribui la promovarea
bunĈstĈrii colective, desfĈûuratĈ de regulĈ pe o duratĈ nelimitatĈ. În ultimele decenii a devenit
evident cĈ instituŗiile publice, care au cunoscut o extindere spectaculoasĈ în cadrul a ceea ce se
numea statul bunĈstĈrii, cunosc o crizĈ a eficienŗei lor. Nu este întâmplĈtor cĈ tema reformei
instituŗiilor publice a intrat în centrul preocupĈrilor.
În ultimele decenii, un rol important în procesul de dezvoltare socialĈ îl au ûi organizaŗiile nonpublice: asociaŗii, NGO-uri, organizaŗii private cu profil economic. Credem cĈ, indiferent de
profilul lor particular, toate orgnizaŗiile sunt antrenate într-un proces de lĈrgire a ariei lor de
responsabilitate socialĈ. Aûteptarea publicĈ faŗĈ de toŗi actorii sociali este complementarĈ cu
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asumarea de cĈtre aceûtia a vocaŗiei de sporire a contribuŗiei la procesul global de dezvoltare
socialĈ.
Acest ghid oferĈ o sistematizare generalĈ a paûilor, a fazelor pe care orice proces organizat/
instituŗionalizat de dezvoltare proiectatĈ trebuie sĈ le conŗinĈ.
Rolul central în procesul de dezvoltare socialĈ îl are sistemul de instituŗii publice. Reforma
administraŗiei publice înseamnĈ în primul rând reforma instituŗiilor publice. úi cheia reformei
instituŗiilor publice, noi credem, reprezintĈ o profundĈ reorientare a lor cĈtre viitor. Viitorul este
tot mai mult o stare de construit. Credem cĈ instituŗiile publice suferĈ, din acest motiv, o
restructurare profundĈ. Tradiŗional ele se concentreazĈ pe soluŗionarea problemelor curente,
aplicând reglementĈrile legale. Este firesc cĈ instituŗiile publice tradiŗionale aveau nevoie în primul
rând de competenŗĈ juridicĈ ûi economicĈ pentru gestionarea resurselor. În ultimul timp instituŗiile
publice se orienteazĈ spre schimbarea socialĈ printr-un efort organizat, desfĈûurat în timp.
AsistĈm la o tranziŗie de la aplicarea legislaŗiei pentru soluŗionarea problemelor punctuale la
dezvoltarea de programe/proiecte. O nouĈ competenŗĈ este necesarĈ. Orientarea spre construirea
viitorului constĈ în schimbarea profilului activitĈŗii instituŗiilor: Este nevoie de instrumente.

Profilul ghidului
Ghidul de faŗĈ este conceput ca un instrument al consolidĈrii capacitĈŗii de schimbare socialĈ
proiectatĈ ûi planificatĈ. Este un instrument metodologic care oferĈ o imagine structuratĈ a
procesului de dezvoltare planificatĈ pe care orice instituŗie cu rol în dezvoltarea socialĈ trebuie sĈ îl
parcurgĈ.
TotodatĈ, Ghidul intenŗioneazĈ sĈ reprezinte un instrument de evaluare/ autoevaluare a capacitĈŗii
de dezvoltare socialĈ. Cu ajutorul sĈu, actorii implicaŗi pot identifica gradul de cristalizare a
capacitĈŗii lor de dezvoltare socialĈ, punctele avansate ûi cele rĈmase în urmĈ.
Am conceput aces Ghid ca un instrument al consolidĈrii culturii dezvoltĈrii sociale, o resursĈ
pentru instituŗii în procesul lor de reflexie ûi autodezvoltare.
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Nu oferim noutĈŗi absolute. Doar contribuim la limpezirea unui proces aflat în curs de cristalizare
în ultimele decenii. Ghidul reprezintĈ o schemĈ care sistematizeazĈ gândirea, clarificĈ
instrumentarul intelectual pe care „practicienii”, adicĈ cei angajaŗi în activitĈŗi de dezvoltare
socialĈ, îl folosesc deja.
Fiecare fazĈ a procesului de dezvoltare socialĈ - planificare, implementare, monitorizare ûi
evaluare - este prezentatĈ distinct. La finalul fiecĈrei faze este propusĈ o listĈ a paûilor de urmat,
care include indicatori ce pot fi avuŗi în vedere pentru evaluarea capacitĈŗii instituŗiei de a genera
dezvoltare socialĈ, la un moment dat.
Ghidul se încheie cu un centralizator al paûilor de urmat, inclusiv o propunere de instrument
pentru feedback intern, un mic glosar de termeni care include toate conceptele definite de-a
lungul ghidului, ûi o listĈ de publicaŗii ûi de site-uri pe Internet care pot fi utile dacĈ doriŗi sĈ
aprofundaŗi o temĈ sau alta.
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Fazele proiectĈrii ûi principiile
dezvoltĈrii sociale
Schema propusĈ aici conŗine conceptele-cheie ale paradigmei dezvoltĈrii sociale: problemĈ
socialĈ, obiectiv, strategie, plan de acŗiune, monitorizare, evaluare.
Procesul de dezvoltare socialĈ cuprinde

8 faze de parcurs.

Fiecare fazĈ a procesului de dezvoltare socialĈ - planificare, implementare, monitorizare ûi
evaluare - este prezentatĈ distinct. La finalul fiecĈrei faze este propusĈ o listĈ a paûilor de urmat,
care include indicatori ce pot fi avuŗi în vedere pentru evaluarea capacitĈŗii instituŗiei de a genera
dezvoltare socialĈ, la un moment dat.
Ghidul se încheie cu un centralizator al paûilor de urmat, inclusiv o propunere de instrument
pentru feedback intern, un mic glosar de termeni care include toate conceptele definite de-a
lungul ghidului, ûi o listĈ de publicaŗii ûi de site-uri pe Internet care pot fi utile dacĈ doriŗi sĈ
aprofundaŗi o temĈ sau alta.
Pentru o mai uûoarĈ înŗelegere a procesului de dezvoltare socialĈ Ghidul cuprinde un prim capitol
în care sunt prezentate pe scurt conceptele-cheie, cele 8 faze/ paûi ale oricĈrui proces de
dezvoltare socialĈ planificatĈ, precum ûi zece principii ale activitĈŗii de dezvoltare socialĈ.
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Opt faze ale proiectĈrii dezvoltĈrii sociale
Pentru simplitate, procesul de
dezvoltare
planificatĈ
este
prezentat în acest ghid sub forma
unor faze succesive. Procesul are,
evident, un caracter ciclic,
incluzând mecanisme de feedback ûi corecŗie pe tot parcursul
sĈu. Orice proces de dezvoltare
planificatĈ
începe
prin
identificarea unei probleme,
continuĈ cu proiectarea acŗiunii,
învĈŗarea din experienŗa acŗiunii,
corecŗie, ûi apoi din nou acŗiune.
Revenirile la faze anterioare sunt
necesare datoritĈ acumulĈrii de
noi cunoûtine, evaluĈrii continue
a activitĈŗii sau apariŗiei unor noi
oportunitĈŗi.

Fazele proiectĈrii dezvoltĈrii sociale

1b. Diagnoza 2. Elaborarea
problemei
obiectivelor de
dezvoltare
1a. Identificarea
3a. Identificarea
problemei
soluŗiilor
alternative
8. Feed-back
Corecŗie

Capacitatea
instituŗiei

3b. Elaborarea
strategiei

7. Evaluarea

4. Elaborarea
planului de
6. Monitorizarea
acŗiune
5. Implementarea

Prima fazĈ: identificarea ûi
diagnoza problemelor sociale.
Orice proces de dezvoltare porneûte de la problemele cu care sistemul social respectiv se
confruntĈ. ProblemĈ o reprezintĈ ûi fructificarea oportunitĈŗilor de dezvoltare.
Faza a doua: stabilirea prioritĈŗilor ûi adoptarea obiectivelor de dezvoltare. Limitarea
resurselor impune ierarhizarea problemelor de abordat ûi alegerea celor mai importante.:
prioritizarea. Formularea explicitĈ a criteriilor de stabilire a prioritĈŗilor este importantĈ pentru

10

evitarea alegerii sub presiune a conjuncturilor sau a intereselor de grup. Orice adoptare a unor
obiective conŗine explicit sau tacit prioritĈŗi.
Faza a treia: identificarea soluŗiilor alternative ûi alegerea strategiei de acŗiune. DupĈ
stabilirea obiectivului de acŗiune se pune imediat problema modalitĈŗii de atingere a acestuia:
strategia de acŗiune. Alegerea strategiei presupune identificarea „cĈilor posibile de acŗiune”, a
soluŗiilor alternative ûi stabilirea strategiei celei mai bune.
Problemele cu care societĈŗile actuale se confruntĈ au crescut rapid în complexitate. Alegerea unei
strategii devine tot mai dificilĈ, riscul unor opŗiuni proaste este în creûtere. Adoptarea soluŗiilor
impuse de conjuncturi, de interese, sau „a primei soluŗii care pare satisfĈcĈtoare” poate duce la
adevĈrate dezastre. Cum sĈ relansezi o economie subdezvoltatĈ, cum sĈ minimizezi corupŗia sau
sĈrĈcia sunt probleme care nu au soluŗii simple. S-a conturat un nou concept-direcŗie de dezvoltare a
construcŗiei sociale: strategia. Strategia este o direcŗie globalĈ de acŗiune. De exemplu, disputa
dintre neoliberalism ûi social-democraŗie. Social-democraŗia considerĈ cĈ reducerea sĈrĈciei trebuie
realizatĈ în principal prin dezvoltarea unui sistem de protecŗie socialĈ, atât prin suport cu beneficii
financiare a celor în nevoie, prin ridicarea celor cu venituri mici la un nivel mini decent, cât ûi prin
instrumente active de îmbunĈtĈŗire a capacitĈŗii lor de a produce veniturile pentru un standard
decent de viaŗĈ. Neoliberalismul a adoptat o altĈ strategie: scĈderea cheltuielile sociale publice prin
reducerea taxelor ûi a contribuŗiilor sociale presupune a stimula relansarea economiei care, la
rândul ei, va oferi mai multe locuri de muncĈ, venituri mai mari, reducând astfel sĈrĈcia; totodatĈ,
reducerea beneficiilor sociale va motiva „sĈracii” sĈ facĈ eforturi mai mari pentru a ieûi din sĈrĈcie.
Aceste douĈ „ideologii” sunt „cĈi de acŗiune, strategii alternative.
Faza a patra: operaŗionalizarea strategiei într-un plan de acŗiune socialĈ. Strategia, ca
direcŗie globalĈ de acŗiune cu principiile care fundeazĈ opŗiunea, nu conŗine mĈsurile concrete, în
orizonturi de timp specificate, responsabilitĈŗi, atribuirea de resurse. Un nou concept a ocupat un
loc important în paradigma dezvoltĈri sociale: planul de acŗiune. Planul de acŗiune reprezintĈ o
operaŗionalizare a strategiei în termenii unei pluralitĈŗi de subobiective care, împreunĈ, duc la
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atingerea obiectivului global. Atingerea subobiectivelor se întinde pe perioade de timp, cu ŗinte
intermediare. Un exemplu ilustrativ este Strategia AntisĈrĈcie adoptatĈ în 1998 de cĈtre Comisia
PrezidenŗialĈ AntisĈrĈcie. Ea nu a fost operaŗionalizatĈ sub forma unui plan de acŗiune, rĈmânând
la nivelul de direcŗii de acŗiune ûi principii. PNAinc, adoptat în 2002, este o operaŗionalizare a
opŗiunilor strategice din 1998.
Faza a cincea: implementarea planurilor de acŗiune. Planurile cu un grad mare de
complexitate, antreneazĈ o mulŗime de actori sociali, instituŗii, organizaŗii, grupuri sociale,
comunitĈŗi. În ultimii ani, societatea noastrĈ s-a confruntat cu o experienŗĈ frustrantĈ: se
elaboreazĈ strategii ûi planuri de acŗiune. Procesul de elaborare a acestora poate fi deosebit de
laborios, antrenând mulŗi actori sociali, specialiûti, instituŗii, organizaŗii. OdatĈ elaborate ûi
adoptate, multe dintre ele rĈmân nerealizate, fiind „uitate în sertare”. úi planurile cunosc o
dinamicĈ similarĈ cu cea a problemelor sociale. Momentele de crizĈ activizeazĈ voinŗa de acŗiune.
Dezvoltarea unei strategii/ plan este un rĈspuns la presiunea de acŗiune. Elaborarea ûi adoptarea
acestora relaxeazĈ presiunea de acŗiune. La aceasta se adaugĈ dificultĈŗile de implementare, fapt
care duce la „uitarea” planurilor adoptate.
Faza a ûasea: monitorizarea. Monitorizarea reprezintĈ un proces de „urmĈrire” continuĈ a
acŗiunii planificate ûi a stĈrii de schimbat, a obiectivului de atins. Sunt douĈ sensuri distincte, dar
complementare ale monitorizĈrii:

a. monitorizarea implementĈrii planului. Implementarea planului reprezintĈ o mulŗime de acŗiuni
ale actorilor implicaŗi. Aceûtia pot avea motivaŗii diferite, interese convergente sau divergente,
prioritĈŗi proprii. De aceea nu este suficient sĈ „dai sarcini”, ci trebuie sĈ urmĈreûti continuu
realizarea acestora. Acest tip de control este desemnat tot mai mult prin termenul de
„monitorizare”. Monitorizare nu evalueazĈ „rezultatul” acŗiunii, ci „procesul”. Se presupune
cĈ procesul, acŗiunea orientatĈ de strategie ûi plan, va duce la realizarea obiectivului, dacĈ ea
aplicĈ prevederile planului într-un mod corect. Rapoartele de monitorizare au mai multe funcŗii. În
primul rând se asigurĈ cĈ aplicarea planului va duce la realizarea obiectivului propus. În al
doilea rând, se asigurĈ orientarea continuĈ a actorilor implicaŗi în a acŗiona în direcŗia
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conŗinutĈ în plan. Se creeazĈ o conûtientizare ûi internalizare a obiectivului. Actorii individuali
ûi colectivi interiorizeazĈ obiectivul planul, creându-se astfel „cultura dezvoltĈrii”.

b. monitorizarea dinamicii problemei de soluŗionat/ a obiectivului de realizat. Paralel cu monitorizarea
implementĈrii planului de acŗiune este nevoie de o monitorizare continuĈ a dinamicii
problemei de soluŗionat. SĈrĈcia scade/ creûte/ staŗioneazĈ ? Nu numai implementarea
strategiei determinĈ dinamica respectivei probleme sociale, ci ûi intervenŗia altor factori. Este
deci necesarĈ o monitorizare în sine a dinamicii problemei, cĈutându-se sĈ se identifice atât
contribuŗia strategiei/planului, cât ûi intervenŗia altor factori.
Faza a ûaptea: evaluarea. Monitorizarea poate asigura implementarea cu succes a planului, dar
nu neapĈrat realizarea obiectivului global propus. Aceasta depinde nu numai de aplicarea
consecventĈ a planului – asiguratĈ de monitorizaea executĈrii planului -, ci ûi de calitatea
strategiei/ planului. Riscul monitorizĈrii este de a crea o rigiditate a acŗiunii, o deschidere
insuficientĈ pentru critica opŗiunii strategice/ planului.
Conceptul de evaluare deschide un alt tip de analizĈ: raportarea strategiei/ planului la soluŗionarea
problemei/ realizarea obiectivului propus, eficacitatea globalĈ a acŗiunii sociale. Evaluarea impune
identificarea factorilor responsabili de eventualul eûec sau de eficacitatea scĈzutĈ a fortului.
Evaluarea trebuie fĈcutĈ în toate fazele, dar într-un mod specific. Cauza eficienŗei scĈzute poate
consta în deficienŗe din oricare fazĈ parcursĈ a procesului: poate planul nu a fost suficient sau
corect implementat (monitorizarea executĈrii planului); sau poate planul a fost defectuos
conceput; implementarea straegiei într-un plan a fost corectĈ, dar strategia însĈûi nu a fost o
alegere bunĈ; sau stabilirea prioritĈŗilor nu a fost corectĈ; sau problema de soluŗionat a fost prost
formualtĈ sau a fost pur ûi simplu o falsĈ problemĈ; în fine, poate întregul proces a fost corect
elaborat, dar factori adverûi neprevĈzuŗi au intervenit. Evaluarea la sfârûitul unui ciclu, dar ûi
continuĈ, pe parcurs, este esenŗialĈ pentru a se evita risipa efortului pe cĈi probate a fi insuficiente.
Faza a opta: feed-back ûi corecŗie. Procesul dezvoltĈrii sociale are, aûa cum s-a menŗionat mai
înainte, un caracter ciclic, cu reveniri în fazele anterioare pentru a include un mecanism de feed-
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back ûi corecŗie. Feedback-ul include activitĈŗi de transmitere cĈtre pĈrŗile implicate a concluziilor,
recomandĈrilor ûi lecŗiilor învĈŗate din activitĈŗile de monitorizare ûi evaluare.

Zece principii ale dezvoltĈrii sociale

Pe lângĈ conceprea corectĈ a fazelor procesului de dezvoltare planificatĈ, este important a fi luate
în considerare o serie de principii care asigurĈ eficienŗa întregului program.
1. Principiul parteneriatului
Conceptul de democraŗie este, de câteva secole, elementul cheie al guvernĈrii moderne. Societatea
modernĈ nu este produsul autoritĈŗii, ci al colectivitĈŗii însĈûi, prin mecanismele democraŗiei.
Din anii 60, aria democraŗiei suferĈ o lĈrgire substanŗialĈ, adoptând conceptul de parteneriat.
Guvernarea se realizeazĈ nu numai de cĈtre „reprezentanŗii aleûi”, ci tot mai mult prin participarea
întregii colectivitĈŗi, în întreaga sa diversitate: grupurile sociale interesate, instituŗiile ûi organizaŗiile
care o compun. Conceptul frecvent utilizat de parteneriat public/ privat se referĈ tocmai la acest
proces de lĈrgire a guvernĈrii prin incorporarea colectivitĈŗii în întreaga sa varietate. Parteneriatul
se referĈ deci la coordonarea de cĈtre instituŗiile guvernĈrii, alese de cĈtre colectivitatea însĈûi, a
procesului de participare a grupurilor de interese, a organizaŗiilor economice ûi non-economice, a
comunitĈŗilor locale, a beneficiarilor la întregul proces, de la decizie, la execuŗie ûi evaluare.
AutoritĈŗile publice reprezintĈ centrul de iniŗiere ûi coordonare a parteneraitului.
Parteneriatul se realizeazĈ printr-un amplu proces de dialog social.
2. Principiul transparenŗei
Acŗiunile colective, realizate în numele ûi/ sau în interesul colectivitĈŗii, trebuie sĈ fie înalt vizibile
pentru toŗi cei interesaŗi. Transparenŗa, vizibilitatea este o precondiŗie a democraŗiei. „Secretomania”,
„ascunderea” reprezintĈ patologii ale funcŗionĈrii actului nu numai exercitat în numele, dar ûi în
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interesul colectivitĈŗii. Ea are funcŗii fundamentale în toate ipostazele acŗiunii colective: (a) În
contextul reprezentativitĈŗii: acŗiunea fĈcutĈ „în numele” colectivitĈŗii exprimĈ efectiv interesele
colectivitĈŗii sau ascunde un joc de interese particulare ? (b) În contextul eficienŗei: este strategia
promovatĈ suficient de eficace ? sunt resursele eficient utilizate? (c) În contextul deschiderii la
autoperfecŗionare: acŗiunea este deschisĈ faŗĈ de sine ûi faŗĈ de public la autoperfecŗionare; lipsa
transparenŗei este simptomul „închiderii”, refuzului acceptĈrii criticii continue a procedurilor sale.
Mai ales în cazul instituŗiilor publice transparenŗa procesului decizional ûi legislativ, dar ûi al
funcŗionĈrii sale este regula fundamentalĈ a democraŗiei reprezentative. Vizibilitate este condiŗia
de bazĈ al dialogului cu colectivitatea pe care o reprezintĈ ûi/ sau pe care o afecteazĈ.
3. Principiul coerenŗei
Coerenŗa este condiŗia menŗinerii identitĈŗii funcŗionale, a regulilor tehnice de proiectare a
activitĈŗii ûi a conformitĈŗii cu prevederile cadrului legal, politic, dar ûi moral. Coerenŗa internĈ a
componentele sistemului, dar ûi externĈ, în armonie cu ceilalŗi actori sociali, ûi ûi în special cu
beneficiarii.
4. Principiul supremaŗiei interesului public.
Supremaŗia interesului public este condiŗia fundamentalĈ a unei societĈŗi coezive ûi eficiente. Acest
principiu este în mod special esenŗial în funcŗionarea corectĈ a sistemului politic ûi al guvernĈrii.
Doctrina „morala nu are ce cĈuta în politicĈ” mascheazĈ supremaŗia intereselor înguste de partid,
a jocurilor politicianiste de grup ûi nu poate funcŗiona decât în climatul lipsei de transparenŗĈ.
5. Principiul responsabilitĈŗii sociale asumate
Nu doar instituŗiile publice, dar ûi toŗi actorii sociali non-publici, „civili” trebuie sĈ-ûi asume o
responsabilitate socialĈ, ca o condiŗie a unei democraŗii profunde ûi a unei societĈŗi coezive. O
societate funcŗioneazĈ bine dacĈ toŗi actorii componenŗi îûi asumĈ o responsabilitate faŗĈ de
întreaga colectivitate, dar ûi faŗĈ de grupurile care o compun; mai general, pentru întreaga
umanitate, pentru generaŗia prezentĈ, dar ûi pentru generaŗiile viitoare.
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6. Principiul folosirii integrale a resurselor pentru dezvoltare
În toate strategiile de dezvoltare social-economicĈ, mobilizarea resurselor comunitare reprezintĈ o
componentĈ cheie. Resursele sub forma de oportunitĈŗi ûi de capacitĈŗi devin cruciale în procesul
de dezvoltare socialĈ. Filozofia „supremaŗiei bugetului” este strategia slabei eficienŗe. Este
necesarĈ identificarea ûi mobilizarea tuturor resurselor existente în întreaga comunitate.
Democraŗia nu se reduce doar la participarea la decizie ûi control. Ea include ûi contribuŗia la
mobilizarea resurselor ûi la realizarea acŗiunilor colective.
7. Principiul promovĈrii culturii eficienŗei
Nu este suficient sĈ ai bune intenŗii ûi nici sĈ acorzi bani. Problema tot mai presantĈ este: cât de
eficient utilizezi resursele existente. Suntem tot mai ûocaŗi de imensele pierderi în funcŗionarea
programelor sociale. Promovarea mecanismelor de testare a eficienŗei programelor, în toate fazele
desfĈûurĈrii acestora, este cheia bunei funcŗionĈri. O nouĈ culturĈ a gestionĈrii eficiente a
resurselor este vitalĈ în acest domeniu, cu atât mai mult cu cât resursele devin mai limitate prin
lĈrgirea rapidĈ a ariei de responsabilitate..
8. Principiul sustenabilitĈŗii
Sustenabilitatea devine un criteriu de evaluare tot mai important al tuturor strategiilor/
programelor. Ea are douĈ componente: o sustenabilitate economicĈ – sursele economice ale unei
strategii vor fi asigurate pe tot parcursul promovĈrii strategiei – ûi o sustenabilitate socialĈ – aplicarea
strategiei va fi susŗinutĈ de actorii sociali, iar nu blocatĈ de dinamica globalĈ a contextului social.
9. Principiul abordĈrii incluzive
Un program de dezvoltare socialĈ, la rândul sĈu, trebuie sĈ aibĈ un efect global pozitiv, sĈ
contribuie la creûterea coeziunii sociale, sĈ absoarbĈ sĈrĈcia ûi excluziunea socialĈ. Programele
social-economice trebuie sĈ fie sensibile la eventualele costuri sociale implicate. SĈ contribuie
global la creûterea calitĈŗii vieŗii colective.
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10. Principiul investiŗiei în dezvoltarea socialĈ ûi umanĈ
Un proiect de dezvoltare socialĈ are ca efect nu numai rezolvarea unei probleme/ realizarea unui
obiectiv. El contribuie totodatĈ la consolidarea capacitĈŗii individuale ûi colective de dezvoltare
proiectatĈ. Efectul de investiŗie umanĈ ûi colectivĈ trebuie explicit considerat.

17

Capacitatea instituŗiilor

1. Identificarea ûi diagnoza
problemelor

De regulĈ activitĈŗile sociale sunt orientate spre
rezolvarea problemelor cu care comunitatea se
confruntĈ. Dezvoltarea socialĈ reprezintĈ
activitĈŗi de soluŗionare progresivĈ a
problemelor sociale.

Ce este o problemĈ socialĈ ?
O problemĈ socialĈ reprezintĈ fie un proces
social care afecteazĈ advers colectivitatea, fie
o oportunitate de dezvoltare care trebuie
fructificatĈ. Explozia sĈrĈciei sau apariŗia
traficului de fiinŗe umane sunt procese sociale
negative. Restructurarea social-economicĈ ûi
democratizarea sunt oportunitĈŗi oferite de
colapsul sistemului socialist care trebuie
fructificate.

Fazele proiectĈrii dezvoltĈrii sociale

Diagnoza
problemei

Elaborarea
obiectivelor de
dezvoltare
Identificarea
soluŗiilor
alternative

Identificarea
problemei

Feed-back
C
ŗi

Capacitatea
instituŗiei

Monitorizarea &
Evaluarea

Elaborarea
strategiei

Elaborarea
planului de
acŗiune
Implementarea

Pentru cĈ o problemĈ socialĈ este conectatĈ cu acŗiunea, atitudinea colectivitĈŗii faŗĈ de aceasta
este crucialĈ în dinamica socialĈ. Din punctul de vedere al atitudinii colectivitĈŗii, o problemĈ
socialĈ poate fi:

18

ProblemĈ potenŗialĈ – nu este identificatĈ de cĈtre colectivitate ca o problemĈ socialĈ, dar în
anumite condiŗii, ea poate fi asumatĈ de cĈtre comunitate ca problemĈ. Poluarea a fost o perioadĈ
lungĈ realĈ, dar nu conûtientizatĈ ûi asumatĈ ca problemĈ socialĈ.
ProblemĈ asumatĈ – este identificatĈ ca o problemĈ socialĈ ûi, prin aceasta, asumatĈ ca o
preocupare de cĈtre colectivitate. Identificarea ûi asumarea problemei este prima formĈ a
conûtientizĈrii colective a unei probleme sociale. În funcŗie de modul de asumare, o problemĈ
poate avea trei stĈri distincte:
x ProblemĈ latentĈ – o problemĈ consideratĈ de cĈtre colectivitate ca problemĈ socialĈ,
asociatĈ cu îngrijorare, dar fĈrĈ a se întreprinde ceva în legĈturĈ cu ea. Latenŗa este prima
formĈ de conûtientizare a problemei. Nu orice problemĈ genereazĈ neapĈrat o acŗiune. În
lipsa mijloacelor de a-i face faŗĈ, colectivitatea poate avea o atitudine pasivĈ, de resemnare
în faŗa ei. Adesea criza problemelor explozive a fost continuatĈ de criza soluŗiilor. În
vechea paradigmĈ, în situaŗii de crizĈ, rĈspunsul instituŗiilor pune accentul fie pe
opresiunea prin forŗĈ a proceselor negative, problema acumulându-se. Riscul exploziei
creûte. O reacŗie defensivĈ în faŗa incapacitĈŗii soluŗionĈrii problemelor este represiunea
nemulŗumirilor colective, efectul fiind adesea exploziilor sociale. În multe cazuri,
dezamĈgite de eûecul eforturilor depuse, colectivitĈŗile se resemneazĈ sĈ trĈiascĈ cu
problemele nerezolvate.
x ProblemĈ manifestĈ – o problemĈ consideratĈ de colectivitate ca fiind importantĈ,
pentru soluŗionrea cĈreia este necesar sĈ se acŗioneze. FaŗĈ de respectiva problemĈ se
dezvoltĈ o atitudine activĈ. Schimbarea de atitudine faŗĈ de o problemĈ poate fi produsĈ
de doi factori: (a) Creûterea presiunii problemei prin consecinŗele ei (b) Apariŗia de
oportunitĈŗi de soluŗionare a problemei: resurse, capacitate colectivĈ.
x ProblemĈ centralĈ – colectivitatea considerĈ respectiva problemĈ ca cea mai importantĈ,
acordându-i o prioritate absolutĈ. Spre soluŗionarea ei se concentreazĈ eforturile/ resursele
disponibile.
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Lista de probleme sociale identificate alcĈtuieûte agenda publicĈ. La constituirea agendei publice
contribuie sistemul politic (parlamentul, guvernul, partidele politice), instituŗiile publice (naŗionale
ûi locale), cetĈŗenii, organizaŗiile ûi asociaŗiile civice, institutele de cercetare, universitĈŗile ûi, nu în
ultimul rând, mass media.
Atât definirea problemelor, cât ûi percepŗia asupra gravitĈŗii, urgenŗei, ûi prioritĈŗilor lor diferĈ de
la o categorie socialĈ la alta. În timp ce tinerii sunt preocupaŗi de gĈsirea unui loc de muncĈ,
pensionarii sunt preocupaŗi de problema medicamentelor. Aûadar, diferite segmente sociale vor
propune teme ûi prioritĈŗi diferite pe agenda publicĈ. Problemele sociale diferĈ ûi în funcŗie de
tipul colectivitĈŗii, de regiune, de judeŗ, de localitate, de cartier. Nevoile populaŗiei dintr-o comunĈ
diferĈ sensibil de cele ale populaŗiei dintr-un oraû monoindustrial, precum ûi faŗĈ de cele ale
locuitorilor marilor oraûe. Nevoile populaŗiei dintr-o zonĈ inundabilĈ vor fi diferite de cele ale
locuitorilor dintr-o zonĈ secetoasĈ. De asemenea, fluidizarea traficului este consideratĈ o
problemĈ majorĈ în Bucureûti, fiind o prioritate pe agenda publicĈ, în timp ce în oraûele mai mici
sau în comune, problema transportului, iar nu a traficului poate fi mai importantĈ.
Instituŗiile au propriile lor agend: guvernul, ministerele, agenŗiile, partidele politice, autoritĈŗile
publice locale. Dialogul ûi confruntarea politicĈ reprezintĈ în mare mĈsurĈ promovarea agendelor
politice ale actorilor sociali.
ExistĈ ûi false probleme, utilizate ca instrumente de luptĈ politicĈ ûi manipulare. Lansarea
problemelor false induce confuzie în conûtiinŗa colectivĈ ûi poate masca adevĈratele probleme.
ExistĈ grade de adecvare a conûtientizĈrii la nivel colectiv a problemelor sociale. Sunt douĈ tipuri
de probleme sociale: probleme stare ûi probleme cauzĈ. Problemele stare – cataclisme, rĈzboi, conflicte,
cĈderea economiei, epidemii, conflicte sociale – sunt de regulĈ conûtientizate adecvat, deûi nu sunt
toate vizibile pentru colectivitate (spre exemplu, anumite tipuri de poluare). Problemele cauzĈ –
factorii care produc starea – nu sunt neapĈrat clare pentru conûtiinŗa colectivĈ, pentru cĈ implicĈ
procese cognitive complexe. Din acest motiv, colectivitĈŗile sunt expuse riscului de a formula
probleme cauzĈ care au atât rol de manipulare ûi deturnare a atenŗiei de la cauzele reale, cât ûi rol
de absorbŗie a incertitudinii din jurul unor profunde frustrĈri ûi temeri colective.
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Diagnoza problemelor sociale
Pentru a acŗiona eficient este necesarĈ o diagnozĈ adecvatĈ a problemelor Diagnoza unei
probleme sociale presupune urmĈtoarele operaŗii:
(1) Estimarea
dimensiunii
(amplorii)
problemei

Exemplu: câŗi copii sunt abandonaŗi de familiile naturale, câŗi
sĈraci sunt, câte persoane cu un anumit tip de handicap etc.

(2) Identificarea
cauzelor

A acŗiona asupra unei probleme înseamnĈ în primul rând a acŗiona
asupra factorilor care genereazĈ respectiva problemĈ, deci asupra
cauzelor.

(3) Identificarea
efectelor

Estimarea efectelor negative ûi pozitive, identificarea efectelor
neaûteptate. Estimarea efectelor reprezintĈ baza motivĈrii acŗiunii
colective.

(4) Stabilirea
prioritĈŗilor

Gravitatea unei probleme/ avantajele fructificĈrii unei oportunitĈŗi
stau la baza stabilirii prioritĈŗilor.

Statistica socialĈ cuprinde o largĈ varietate de indicatori socialieconomici ûi demografici care permit estimarea dimensiunilor unei
probleme sociale, a dinamicii acesteia, a factorilor determinanŗi,
precum ûi a efectelor.

Prioritatea. Nu toate problemele cu care ne confruntĈm pot fi
abordate la un moment dat. Resursele de care dispunem –
economice, efort uman ûi colectiv – sunt mereu limitate. Ele nu
pot fi distribuite egal tuturor problemelor pe care le asumĈm, ci
diferenŗiat, în funcŗie de gravitate/urgenŗa/importanŗa acordatĈ.
Prioritizarea reprezintĈ un proces crucial în proiectarea unui
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proces de dezvoltare. De corectitudinea sa depinde eficienŗa
globalĈ a acŗiunii.
(5) Prognoza
dinamicii
problemei

O prognozĈ corectĈ a agravĈrii unei probleme poate genera acŗiuni
de prevenire. Prognoza reprezintĈ totodatĈ un factor important în
stabilirea prioritĈŗilor.
Dinamica unei probleme depinde de acŗiunea socialĈ asupra ei, dar
ûi de intervenŗia altor factori. Dinamica sĈrĈciei este determinatĈ
de politicile anti-sĈrĈcie, dar ûi de dezvoltarea globalĈ a economiei.
Chiar dacĈ nu se întreprinde nimic, sĈrĈcia va fi absorbitĈ parŗial
de creûterea economicĈ. Dar este important de ûtiut în ce mĈsurĈ
creûterea economicĈ reduce sĈrĈcia; care sunt segmentele sociale a
cĈror sĈrĈcie nu este afectatĈ semnificativ de creûterea economicĈ.

(6) Atitudinea
colectivitĈŗii

În ce mĈsurĈ în percepŗia colectivĈ problema este potenŗialĈ sau
asumatĈ (latentĈ, manifestĈ sau centralĈ). Opiniile cetĈŗenilor
privind problemele sociale, diferenŗiate pe segmente sociale, sunt
importante pentru cĈ influenŗeazĈ agendele politicie, care stabilesc
prioritĈŗile la nivel naŗional/local.

Fiecare problemĈ socialĈ tinde sĈ fie asociatĈ cu un set propriu de indicatori. Sunt indicatori
privitori la amploarea unei probleme, variaŗia ei în „harta socialĈ”, factorii care o produc/
influenŗeazĈ, efectele ei, acŗiunile orientate spre soluŗionarea ei, efeficienŗa acestora. Sunt
importante ûi indicatori ai conûtiinŗei colective a problemelor sociale, a atitudinilor faŗĈ de ele ûi
de prioritĈŗile asociate. Informaŗiile despre conûtiinŗa colectivĈî a problemelro sociale sunt culese
prin metode diverse, de la dialog cu beneficiarii, partenerii sau publicul, interviuri, focus-grupuri,
sondaje de opinie, analize de conŗinut (presĈ, discurs politic). Un numĈr mare de instituŗii culeg
astfel de date, printre care institutele de cercetare, organizaŗiile neguvernamentale, ministerele ûi
agenŗiile, sindicatele, mass media etc. Pentru identificarea informaŗiilor relevante, colectarea,
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procesarea ûi gestionarea acestora, orice instituŗie ar trebui sĈ dezvolte mecanisme ûi proceduri
specifice. Eficienŗa unei instituŗii depinde de nivelul ûi calitatea informaŗiile de care dispune, dar
mai ales de capacitatea de a procesa inteligent datele existente.

Surse de date privind problemele sociale
În aceastĈ categorie sunt cuprinse instituŗiile publice furnizoare de date
(Institutul Naŗional de StatisticĈ, în primul rând), instituŗiile administrative
asociate, organismele internaŗionale, instituŗiile furnizoare de date pe bazĈ de
protocol. Instituŗiile care deŗin mecanisme de clasificare, centralizare ûi
gestionare a acestor informaŗii pot furniza o imagine coerentĈ ûi integratĈ
asupra problemelor existente, cât ûi asupra stadiilor de rezolvare a acestora.
Institutele de cercetare, universitĈŗile cu centrele lor, au ca unul dintre
obiectivele lor producerea de idnicatori. Este cazul, în mod special al
instituŗiilor de cercetare socialĈ; sociologia în primul rând.
Instituŗiile de sondare a opniei pĈublice.
ONG-urile,
sindicatele ûi diversele asociaŗii deŗin date sintetizate, organizate ûi
Organizaŗiile
focalizate
pe
domenii de interes bine specificate, care pot oferi o imagine în
societĈŗii civile
profunzime asupra unor problematici sociale concrete, precum ûi informaŗii
detaliate despre centralitatea ûi urgenŗa acestora.
Agendele naŗionale ûi internaŗionale (spre exemplu, Agenda 21, Obiectivele
Agendele
de Dezvoltare ale Mileniului etc.) se constituie atât în surse de informaŗii cu
globale
privire la problemele sociale, cât ûi de formulare ûi stabilire a unor prioritĈŗi.
Informaŗiile din aceastĈ categorie au un caracter de adecvare ûi calibrare la
strategiile naŗionale ûi internaŗionale de dezvoltare.
Mass-media joacĈ un rol important atât în ceea ce priveûte receptarea ûi
Mass-media
sintetizarea informaŗiilor provenite din mediul social/comunitar, cât ûi în ceea
ce priveûte formularea problemelor ûi fixarea lor în conûtiinŗa colectivĈ.
(1) Un rol central în culegerea opiniilor cetĈŗenilor revine existenŗei unor
Instituŗia
departamente, birouri, persoane special desemnate etc., destinate relaŗiilor cu
respectivĈ
publicul. De asemenea, se pot organiza forumuri de discuŗii sau acŗiuni de

x Instituŗiile
specializate ûi
instituŗiile de
cercetare
x
x Instituŗiile de
cercetare
x

x

x
x
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tipul „cutia cetĈŗeanului”, „porŗi deschise”. Deûi informaŗiile astfel obŗinute
sunt slab structurate, ele pot oferi o bazĈ pentru identificarea unor teme de
maxim interes sau cu caracter urgent din perspectiva cetĈŗenilor.
(2) EvaluĈri ûi studii pe care le iniŗiazĈ instituŗia în vederea identificĈrii ûi
analizei problemelor sociale existente, a estimĈrii potenŗialului de participare a
cetĈŗenilor în rezolvarea problemelor, precum ûi a evaluĈrii diverselor tipuri
de soluŗii.
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Instituŗiile ûi aria lor de responsabilitate
Prin arie de responsabilitate înŗelegem lista de probleme sociale asumate de cĈtre respectiva
colectivitate/ instituŗie pentru a fi soluŗionate. Subdezvoltarea, limitarea severĈ a resurselor ûi a
capacitĈŗilor de acŗiune se caracterizeazĈ prin faptul cĈ puŗine probleme sociale sunt asumate activ.
Multe probleme sunt menŗinute în subconûtienŗĈ (într-o stare de potenŗialitate) sau, chiar
conûtientizate, sunt pasiv tolerate (stare de latenŗĈ). Creûterea resurselor ûi a capacitĈŗilor face ca
tot mai multe probleme sociale sĈ fie asumate activ.
Instituŗiile publice capĈtĈ un rol distinct în promovarea dezvoltĈrii sociale. Tradiŗional, instituŗiile
publice îûi asumĈ, formal, o arie relativ limitatĈ de probleme ûi, uneori, situaŗiile de crizĈ, prin
aplicarea reglementĈrilor legale. Orientarea tot mai accentuatĈ a instituŗiilor publice spre
dezvoltarea de programe ûi proiecte a creat o mare flexibilitate. Aria de responsabilitate asumatĈ a
instituŗiilor publice cunoaûte o lĈrgire rapidĈ. Ministerul Muncii, Familiei ûi EgalitĈŗii de úanse are
în aria sa de responsabilitate domeniul social al muncii ûi protecŗie familiei ûi copilului. úcoala are
în responsabilitate nu numai instruirea tinerilor, dar, mai general, formarea ûi dezvoltarea
personalitĈŗii acestora, rezolvarea problemelor legate de ûcoalĈ ûi copii/ tineri.
Prin aria potenŗialĈ de responsabilitate a unei instituŗii înŗelegem domeniul problematic care
intrĈ legitim în sfera de acŗiune a respectivei instituŗii. Aria potenŗialĈ de responsabilitate este
deschisĈ, noi probleme putând fi asumate.
Asumarea responsabilitĈŗilor este o arenĈ de disputĈ socialĈ ûi politicĈ. Partidele, asociaŗiile, massmedia, populaŗia pot considera cĈ o instituŗie sau alta trebuie sĈ-ûi asume anumite responsabilitĈŗi,
pe care nu ûi le asumĈ încĈ. LĈrgirea ariei potenŗiale de responsabilitate a diferitelor instituŗii
reprezintĈ o temĈ de negociere în câmpul politic. Spre exemplu, câŗiva ani de la înfiinŗare,
Departamentul pentru Protecŗia Copilului (DPC), aflat în subordinea Primului Ministru, ûi-a
definit aria de responsabilitate restrânsĈ la copiii instituŗionalizaŗi. AceastĈ definire formalĈ se
regĈseûte în documentele Departamentului, în strategia de protecŗie a copilului etc. Diferiŗi actori
sociali i-au reproûat aceastĈ restrângere arbitrarĈ. S-a considerat cĈ, prin poziŗia sa în configuraŗia
guvernamentalĈ, DPC ar trebui sĈ-ûi asume responsabilitatea pentru toate problemele copilului. O
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asemenea lĈrgire a ariei de responsabilitate s-a petrecut târziu, dar a rĈmas în continuare
incompletĈ.
Aria de responsabilitate efectivĈ se referĈ la tipurile problemelor pe care o instituŗie ûi-o asumĈ
explicit. Este necesarĈ distincŗia între aria de responsabilitate atribuitĈ formal ûi cea asumatĈ practic.
Aria de responsabilitate atribuitĈ formal este definitĈ prin reglementĈrile legale (legi, hotĈrâri de
guvern, ordine de ministru, programe politice adoptate de congresele partidelor, de parlament, de
guvern), în timp ce aria de responsabilitate asumatĈ practic este conŗinutĈ în comportamentul
instituŗiilor, activitĈŗile pe care le dezvoltĈ, atribuirea de resurse financiare ûi umane. Deûi
atribuirea/ asumarea formalĈ a unor responsabilitĈŗi implicĈ obligativitĈŗi legale, politice, morale,
ele pot fi acoperite foarte inegal sau, uneori, chiar deloc prin activitatea practicĈ. Sunt frecvente
situaŗiile în care responsabilitĈŗile atribuite formal nu sunt prezente în activitatea efectivĈ a
instituŗiilor. Este important, de aceea, a identifica atât aria de responsabilitate atribuitĈ formal, cât
ûi modurile în care aceasta este asumatĈ practic.
Nu este de aûteptat ca o instituŗie, la un moment dat, sĈ-ûi asume întreaga arie potenŗialĈ de
responsabilitate. Este un proces de evoluŗie în funcŗie de diferiŗi factori: nevoi, presiuni, resurse,
capacitĈŗi. Orientarea spre dezvoltare rezidĈ în conûtiinŗa ariei potenŗiale de responsabilitate ûi
stabilirea, de fiecare datĈ, a prioritĈŗilor.
LĈrgirea ariei potenŗiale de responsabilitate a diferitelor instituŗii este un proces care depinde de
câŗiva factori: (a) schimbĈrile din sistemul de valori al colectivitĈŗii. Valoarea demnitĈŗii umane, în
conjuncŗie cu alte valori; în societatea actualĈ abuzul asupra copilului (în forme ca: exploatarea
economicĈ, abuzul sexual, maltratarea, neglijarea etc.) a devenit o problemĈ importantĈ ûi
introdusĈ în aria de responsabilitate a diferitelor instituŗii publice sau non-publice; (b) apariŗia unor
cerinŗe funcŗionale ale societĈŗii. Integrarea pe piaŗa muncii a tinerilor a devenit o problemĈ la nivel
european. Asumarea acestei responsabilitĈŗi a luat forma cerinŗei sistemului de învĈŗĈmânt ca toate
ciclurile sĈ se termine cu o formare profesionalĈ (un indicator al incluziunii sociale); (c) schimbĈri în
sistemul de prioritĈŗi. Din diferite motive, o problemĈ intrĈ în zona prioritĈŗilor ûi ea este formal
asumatĈ; (d) creûterea capacitĈŗilor instituŗiilor de a-ûi lĈrgi sfera de responsabilitate; (e) apariŗia de resurse
suplimentare, care declanûeazĈ posibilitatea/ presiunea de asumare a noi responsabilitĈŗi.
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Orientarea tot mai accentuatĈ a societĈŗii actuale spre dezvoltare este caracterizatĈ ûi prin lĈrgirea
ariei de responsabilitate asumatĈ. Asumarea de noi responsabilitĈŗi se realizeazĈ atât prin
constituirea de noi instituŗii publice, dar mai mai mult prin lĈrgirea ariei de responsabilitate a
instituŗiilor publice existente. Acestea devin actori activi, sporindu-ûi contribuŗia la procesul global
de dezvoltare socialĈ.
Contribuŗia unei instituŗii la dezvoltarea globalĈ a societĈŗii în care funcŗioneazĈ se plaseazĈ pe
douĈ direcŗii: creûterea eficienŗei cu care ea soluŗioneazĈ problemele pe care ûi le-a asumat/care iau fost atribuite ûi prin lĈrgirea continuĈ a ariei sale de responsabilitate asumatĈ.
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Paûii de urmat în instituŗia dumneavoastrĈ
Identificarea ûi diagnoza problemelor sociale


Cunoaûteŗi agenda localĈ formulatĈ la nivelul cetĈŗenilor comunitĈŗii; problemele
formulate ûi modul în care sunt ele prioritizate de cĈtre aceûtia?



În ce mĈsurĈ problemele sociale formulate la nivelul cetĈŗenilor intrĈ în aria de
responsabilitate a instituŗiei?



În ce mĈsurĈ instituŗia deŗine mecanisme ûi resurse (personal, spaŗii, resurse
financiare, plan de dezvoltare ûi monitorizare a acestei activitĈŗi) puse la dispoziŗia
relaŗiei cu cetĈŗenii?








În ce mĈsurĈ instituŗia deŗine mecanisme ûi resurse (personal, spaŗii, resurse
financiare, plan de dezvoltare ûi monitorizare a acestei activitĈŗi) pentru colectarea ûi
procesarea datelor?
Instituŗia, în mod sistematic, obŗine ûi/sau comunicĈ date privind problemele sociale
de la/cĈtre instituŗiile specializate relevante? Dar de la/cĈtre organizaŗii ale societĈŗii
civile?
Datele culese de instituŗie sunt centralizate, clasificate ûi sistematizate?
În ce mĈsurĈ instituŗia alocĈ resurse integrate (de timp, materiale, umane) pentru
analiza datelor? Se realizeazĈ sistematic ûi cu regularitate?



Au fost realizate/ actualizate în ultimii doi ani diagnoze ale principalelor probleme
sociale din aria de responsabilitate a instituŗiei?



Cât de eficient sunt utilizate aceste informaŗii ûi de cĈtre cine?

Idee

Pe baza unui formular anonim, chestionaŗi angajaŗii instituŗiei în ce mĈsurĈ cred cĈ instituŗia
rĈspunde nevoilor reale ale cetĈŗenilor ûi cereŗi idei de îmbunĈtĈŗire a situaŗiei.
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Capacitatea instituŗiilor

2. Stabilirea prioritĈŗilor ûi adoptarea
obiectivelor de dezvoltare

Problemele sociale prezintĈ un grad ridicat de
complexitate ûi pot fi soluŗionate/ parŗial
rezolvate pe perioade, de cele mai multe ori,
nederminate. Unele probleme sociale sunt
abordate punctual, prin aplicarea reglementĈrilor.
Problemele sociale complexe (cum sunt sĈrĈcia,
reducerea poluĈrii etc.) pot fi abordate doar
printr-un set de acŗiuni desfĈûurate în timp:
programe/ proiecte de dezvoltare.
ProblemĈ socialĈ/ scop/ obiectiv

Fazele proiectĈrii dezvoltĈrii sociale

Diagnoza
problemei

Elaborarea
obiectivelor de
dezvoltare
Identificarea
soluŗiilor
alternative

Identificarea
problemei

Feed-back
Corecŗie

Capacitatea
instituŗiei

Monitorizarea &
Evaluarea

Elaborarea
strategiei

Elaborarea
planului de
acŗiune
Implementarea

Problemele sociale asumate se convertesc în
scopuri, care se desfĈûoarĈ pe eprioade de timp,
de regulĈ nedeterminate: combaterea/ eradicarea
sĈrĈciei, eliminarea delincvenŗei, promovarea
incluziunii sociale. Problema socialĈ pusĈ ca scop al acŗiunii colective (problema/scop) are o
complexitate ridicatĈ. Atingerea unui anumit scop se poate realiza pe o multitudine de cĈi. Aceste
componente ale unei problmeme/scop asupra cĈrora se poate acŗiona sunt obiectivele. Spre
exemplu, reducerea sĈrĈciei se poate realiza prin creûtere economicĈ, prin reducerea ûomajului
prin mĈsuri active de creare de locuri de muncĈ sau prin mĈsuri de protecŗie socialĈ; dar ûi prin
combaterea unor stiluri de viaŗĈ care produs sĈrĈcia (consumul de droguri, delincvenŗa etc.); de
regul, printr-o combinaŗie a acestora..
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Concepte
x Viziune

Proiecŗia imaginativĈ pe termen lung asupra realitĈŗii pe care instituŗia vrea sĈ o modeleze:
cum va arĈta peste 10 sau 20 de ani societatea sau grupul-ŗintĈ, în urma eforturilor depuse
de instituŗie. Stabileûte direcŗiile de acŗiune ûi prioritĈŗile fundamentale.

x Misiune Raŗiunea pentru care existĈ instituŗia, rĈspunsul la întrebĈrile „de ce este nevoie de aceastĈ
instituŗie?” ûi „cum poate sĈ contribuie instituŗia la punerea în practicĈ a viziunii?”.

Obiectivele reprezintĈ conversiunea scopurilor în termenii de acŗiune stabilite pe perioade
delimitate ûi cu resurse acordate. În procesul de planificare a dezvoltĈrii sociale, scopurile sunt
instrumentele prospective cu cel mai ridicat nivel de generalitate, „reperul” cel mai general în
direcŗia precizĈrii schimbĈrilor propuse: se referĈ la schimbĈri la nivelul întregii societĈŗi sau al
unui segment larg al acesteia. Fixarea scopurilor este urmatĈ de specificarea obiectivelor (ûi
uneori, sub-obiectivelor), ŗintelor ûi activitĈŗilor.
Prin urmare, oricĈrui scop îi corespund o multitudine de obiective posibile la fel cum fiecĈrui
obiectiv îi pot corespunde ŗinte ûi activitĈŗi diferite.

ProblemĈ socialĈ Æ Scop Æ Obiective Æ Ŗinte Æ Acŗiuni
Formularea scopurilor ûi obiectivelor dezvoltĈrii presupune enunŗarea cât mai clarĈ a schimbĈrii
care este doritĈ ûi propusĈ. Cu alte cuvinte, înseamnĈ formularea unui rĈspuns la întrebarea: „ce
trebuie urmĈrit?” sau „atins?”.
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Scopurile ûi obiectivele au un caracter regulator pentru acŗiunile concrete, sunt concretizarea în
limbajul acŗiunii a problemelor de soluŗionat. Obiectivele stabilesc ce îûi propune un actor social
sĈ realizeze într-o perioadĈ de timp determinatĈ, de exemplu perioada unei guvernĈri.

Instrumentele procesului de proiectare a dezvoltĈrii
x Scop

Vârful
ierarhiei

x Obiective Subordonate
scopului

Ŗel foarte general, care indicĈ direcŗia Prea general pentru a fi mĈsurat.
sau schimbarea doritĈ.
Ŗeluri intermediare, mai specifice, De preferat
sectoriale.
indicatori.

sĈ

aibĈ

asociaŗi

x Ŗinte

Subordonate
obiectivelor

Ŗeluri concrete, mĈsurabile într-un Sunt mĈsurabile, reprezintĈ un
orizont de timp delimitat.
nivel precizat clar al unui indicator
într-un orizont de timp delimitat,
nivel considerat ca dezirabil.

x ActivitĈŗi
(mĈsuri)

Baza ierarhiei

Ŗel concret, direct observabil, paûii Obligatoriu au asociaŗi indicatori.
concreŗi care trebuie puûi în practicĈ.
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Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului – Ŗinte pentru România pânĈ în 2009/2015
SCOP
Obiectiv 1
Ŗinta 1:
Ŗinta 2:
Ŗinta 3:
Ŗinta 4:
Ŗinta 5:

Obiectiv 2
Ŗinta 6:
Ŗinta 7:
Obiectiv 3
Ŗinta 8:
Obiectiv 4
Ŗinta 9:
Ŗinta 10:
Ŗinta 11:
Obiectiv 5
Ŗinta 12:
Obiectiv 6
Ŗinta 13:
Ŗinta 14:
Ŗinta 15:
Obiectiv 7
Ŗinta 16:
Ŗinta 17:
Ŗinta 18:
Ŗinta 19:
Obiectiv 8

DEZVOLTAREA UMANć DURABILć
Reducerea sĈrĈciei severe
ÎnjumĈtĈŗirea ratei sĈrĈciei severe pânĈ în 2009, în comparaŗie cu 2002
ÎnjumĈtĈŗirea deficitului de consum al populaŗiei sĈrace sever pânĈ în 2009, în comparaŗie cu 2002, ûi
reducerea polarizĈrii sociale
Creûterea gradului de ocupare a tinerilor (15-24 ani)
Susŗinerea producĈtorilor ûi procesatorilor agricoli
Reducerea semnificativĈ a incidenŗei taliei mici pentru vârstĈ la copii, între anii 2001 ûi 2015, mai ales
în mediul rural
Creûterea ratei de absolvire în învĈŗĈmântul obligatoriu
Asigurarea ca, pânĈ în anul 2012, copiii din mediul rural sĈ finalizeze ciclul complet de învĈŗĈmânt
primar ûi gimnazial, în proporŗie de cel puŗin 95%
Creûterea ratei alfabetizĈrii populaŗiei rome
Promovarea egalitĈŗii între sexe ûi afirmarea femeilor
Creûterea gradului de ocupare a femeilor
Reducerea mortalitĈŗii infantile
ÎnjumĈtĈŗirea, între anii 2002 ûi 2015, a ratei mortalitĈŗii copiilor cu vârsta între 1 ûi 4 ani
Reducerea cu 40%, între anii 2002 ûi 2015, a mortalitĈŗii infantile
Eliminarea rujeolei pânĈ în anul 2007
ÎmbunĈtĈŗirea sĈnĈtĈŗii materne
ÎnjumĈtĈŗirea, între anii 2001 ûi 2009, a ratei mortalitĈŗii materne
Combaterea HIV/SIDA ûi a tuberculozei
Menŗinerea incidenŗei HIV/SIDA în anul 2007 la nivelul celei din anul 2002
Stoparea creûterii, în anul 2005, ûi începutul regresiei incidenŗei tuberculozei
Asigurarea accesului la medicamente esenŗiale, la preŗuri accesibile
Asigurarea durabilitĈŗii mediului
Creûterea gradului de împĈdurire, de la 27% la 35% din suprafaŗa ŗĈrii, pânĈ în anul 2040
Creûterea proporŗiei ariilor protejate, de la 2,56% din suprafaŗa ŗĈrii în 1990, la 10% în 2015
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de serĈ
Dublarea, pânĈ în 2015, a procentului persoanelor care au acces la apĈ potabilĈ
Dezvoltarea comunicaŗiilor ûi a societĈŗii informaŗionale
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Ŗinta 20:
Ŗinta 21:

Dezvoltarea numĈrului de abonaŗi la telefonia fixĈ între anii 2001 ûi 2015
Creûterea numĈrului de calculatoare cu o ratĈ de cel puŗin 20% anual.

Scopurile ûi obiectivele generale bine formulate au urmĈtoarele caracteristici:
x

Sunt relevante pentru colectivitatea de referinŗĈ (grup social, comunitate localĈ, regiune,
ŗarĈ), propunând inovare socialĈ ûi o îmbunĈtĈŗire semnificativĈ a situaŗiei acesteia, care sĈ
justifice canalizarea atenŗiei, eforturilor ûi resurselor de tot felul. Relevanŗa unui scop sau
obiectiv nu este însĈ constantĈ, ci variazĈ în timp în funcŗie de oportunitĈŗile ûi pericolele
noi apĈrute în societate. Spre exemplu, obiectivul de aderare la U.E. a fost relevant pentru
România între 1996 ûi 2006.

x

Sunt formulate clar ûi fĈrĈ echivoc.

x

Nu reprezintĈ doar o „listĈ de dorinŗe” (wishfull thinking).

Regula SMART de formulare a obiectivelor
Specific
MĈsurabil
Realizabil (Attainable)
Rezultat
Timp

PrecizeazĈ un singur rezultat aûteptat
Este mĈsurabil (are asociaŗi indicatori clari)
Este realist, ŗinând cont de resursele disponibile
Este centrat pe rezultat, care se aûteaptĈ sĈ aducĈ o ameliorare semnificativĈ
Este clar limitat în timp; prin urmare, nu este „permanent”

Procesul de planificare strategicĈ în vederea dezvoltĈrii sociale riscĈ sĈ rĈmânĈ „doar pe hârtie”
dacĈ rĈmâne la stadiul de formulare a scopurilor ûi obiectivelor generale. Spre exemplu, încercaŗi
sĈ citiŗi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului de la pagina 31 doar la nivelul scopului ûi
obiectivelor generale. Scopul ûi obiectivele capĈtĈ un caracter regulator pentru acŗiunile concrete
ale instituŗiei doar dacĈ sunt operaŗionalizate în ŗinte ûi activitĈŗi clar specificate.
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Criterii utile pentru formularea ŗintelor specifice
x Pot fi mĈsurate adecvat

Sunt formulate în termeni acŗionali, folosind verbe (spre
exemplu, înjumĈtĈŗirea, dublarea, stoparea, reducerea, creûterea
etc., vezi ODM, pag. 31)
PrevĈd îmbunĈtĈŗirea cuantificabilĈ a unei situaŗii bine
precizate (spre exemplu, vezi ODM, pag. 31)
PrecizeazĈ o datĈ clarĈ pânĈ la care îmbunĈtĈŗirea va fi realizatĈ

x Sunt realiste, dar ambiŗioase

Sunt fezabile, adicĈ ŗintele pot fi realizate în condiŗiile date.
Fezabilitatea este demonstrabilĈ, de exemplu, prin evidenŗa cĈ
alŗii, în condiŗii similare, au atins ŗinta respectivĈ.

x Sunt semnificative, fac o diferenŗĈ Atingerea ŗintei respective duce la o îmbunĈtĈŗire semnificativĈ
x Sunt uûor de înŗeles

Sunt formulate într-o manierĈ intuitivĈ, pe înŗelesul tuturor

x Sunt asumate de instituŗie

Actorii responsabili de implementare sunt implicaŗi în etapa de
formulare a procesului de planificare.

Formularea scopului ûi obiectivelor este realizatĈ de cĈtre decidenŗii politici. În ultimul
timp se pune un accent din ce în ce mai puternic pe rolul specialiûtilor ûi pe derularea unui proces
larg de consultare a tuturor actorilor sociali interesaŗi. În cazul în care scopurile stabilite la nivelul
instituŗiei nu sunt percepute ca probleme la nivelul colectivitĈŗii (spre exemplu, aprovizionarea cu
apĈ curentĈ în unele sate), atunci ele trebuie promovate pentru a fi asumate de colectivitate, prin
campanii de informare ûi acŗiuni de creûtere a participĈrii comunitare.

Principalele surse de inspiraŗie în etapa de formulare a obiectivelor
x

Diagnoza problemelor sociale, care ar trebui finalizatĈ cu o serie de recomandĈri
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privind acŗiunile necesare.
x

Modelele de succes fie ale instituŗiei în cauzĈ, fie ale altor instituŗii.

x

Agenda politicĈ internĈ, strategiile ûi programele de guvernare, care la rândul lor iau în
considerare o multitudine de alŗi factori enumeraŗi în cadrul acestei clasificĈri.

x

Agenda internaŗionalĈ, ca factor de decizie ûi de presiune.

x

Ideologiile dominante la nivelul decidenŗilor implicaŗi în procesul de formulare.

x

Comunitatea ûtiinŗificĈ ûi specialiûtii

x

Opinia publicĈ

x

Organizaŗiile neguvernamentale

x

Mass-media.

Principalii agenŗi ûi factori care influenŗeazĈ (ûi constituie surse de inspiraŗie în) formularea
ûi adoptarea scopurilor ûi obiectivelor sunt listaŗi în tabelul de mai sus. Dintre toŗi aceûti factori,
ideologiile, ca sisteme de valori ûi modele de acŗiune, coerente ûi stabile, împĈrtĈûite de actorii
implicaŗi, au un rol esenŗial.
SĈ ne imaginĈm o comunĈ în care, conform ideologiei dominante, sĈrĈcia este produsĈ de
„lene”. Chiar dacĈ primarul ûi consiliul local ar face notĈ diferitĈ ûi ar considera cĈ persoanele
sĈrace trebuie susŗinute pentru a ieûi din capcana sĈrĈciei, ûi chiar dacĈ în bugetul local ar exista
suficiente resurse pentru înfiinŗarea unui serviciu comunitar, este puŗin probabil cĈ un asemenea
program se va concretiza. Similar, cu toŗii ûtim cazuri de primari ûi consilii locale care au decis
utilizarea fondurilor de asistenŗĈ socialĈ pentru iluminat public, spre exemplu, pe principiul cĈ în
acest mod banii sunt folosiŗi în interesul tuturor cetĈŗenilor ûi nu doar a celor dezavantajaŗi. Aceste
exemple demonstreazĈ clar faptul cĈ, indiferent de toate celelalte condiŗii, inclusiv agendele
guvernamentale sau internaŗionale, chiar în ciuda unor evidenŗe empirice solide oferite de experŗi,
în final, scopurile ûi obiectivele depind de valorile ûi credinŗele agenŗilor parte din proces.
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PrioritĈŗi/ prioritizare
Nici un sistem nu se poate ocupa de toate problemele cu care se confruntĈ. Distribuirea resurselor
limitate impune alegeri dificile:: stabilirea de prioritĈŗi. Resursele sunt concentrate pe unele
probleme; alte probleme sunt acoperite cu resurse „de întreŗinere”, departe de necesar; în fine, alte
probleme sunt trecute în latenŗĈ.
Prima operaŗie a asumĈrii problemelor sociale ale unui sistem este prioritizarea problemelor:
care este problema pe soluŗionarea cĈreia se centreazĈ cea mai mare parte a resurselor (problema
centralĈ), care sunt problemele cĈrora trebuie sĈ li se acorde de asemenea atenŗie, în diferite grade
(problemele asumate, manifeste); în fine care sunt trecute în latenŗĈ. Dinamica unei probleme
sociale este rezultatul unei prioritizĈri.
În practica societĈŗilor/ instituŗiilor sunt utilizate mai multe tipuri de proceduri de prioritizare:
1. Urgenŗa. Sunt probleme ale unui sistem care au efecte destructive profunde. Intervenŗia
aici devine o urgenŗĈ a sistemului, generând o prioritate. Se produce ceea ce se numeûte
schimbare prin crize.
2. Identificarea variabilelor strategice – componente ale sistemului care au douĈ
caracteristici: (a) acŗiunea asupra lor produce schimbĈri dezirabile în întregul sistem ûi (b)
sunt manipulabile, pot fi schimbate prin intervenŗie. Prioritatea stabilitĈ pe baza
identificĈrii variabilelor strategice sunt variabile ale dezvoltĈrii.
3. Relevanŗa problemelor pentru valorile fundamentale ale societĈŗii: echitate,
incluziune socialĈ, coeziune socialĈ, prevenirea sĈrĈciei etc.
Procesul prioritizĈrii. Stabilirea prioritĈŗilor reprezintĈ un proces politic-social complex, care
implicĈ interacŗiunea dintre actori sociali diverûi ûi poate avea la bazĈ:
a. Analizele realizate de comunitatea ûtiinŗificĈ, un actor social important.
b. PersonalitĈŗile politice ûi specialiûtii din sistemul administraŗiei publice naŗionale ûi
locale.
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c. Agenda politicĈ - sistem ierarhizat de prioritĈŗi adoptate de guvern, ministere,
autoritĈŗi publice locale, partide, exprimat în programe politice.
d. Opinia publicĈ de care actorii politici trebuie sĈ ŗinĈ seama. Sondajele de opinie
reprezintĈ un mecanism important de cristalizare a opiniei publice (membrii
colectivitĈŗii capĈtĈ conûtiinŗa colectivĈ) ûi de informare a actorilor politici.
e. Grupuri politice care promoveazĈ interese particulare (economice sau politice).
f. Asociaŗiile ûi organizaŗiile care promoveazĈ interesele diferitelor segmente ale
comunitĈŗii.
g. Agenda internaŗionalĈ. Agenda Uniunii Europene reprezintĈ un factor important
de stabilire a prioritĈŗilor ŗĈrilor membre. Mai ales primii ani de tranziŗie, actorii
occidentali (spre exemplu, FMI ûi Banca MondialĈ, guvernele occidentale) au avut
o intervenŗie importantĈ în stabilirea prioritĈŗilor, a temelor importante la nivel
naŗional.
h. Acŗiunile colective: grupuri sociale active, coagulĈri de acŗiune colectivĈ, cum sunt
demonstraŗiile.
i. Exploziile sociale disruptive care pot genera urgenŗe: revolte sau creûtere
îngrijorĈtoare a unor fenomene negative precum criminalitatea, abandonul ûcolar,
abandonul copiilor.
Mecanismele democratice reprezintĈ garanŗia corectitudinii procesului de stabilire a prioritĈŗilor.
Principiile parteneriatului ûi transparenŗei sunt componente vitale care garanteazĈ democratizarea
întregului proces.
Distribuirea resurselor pe obiectivele subsumate unei probleme/ scop nu poate fi egalĈ. De aceea,
ûi în alegerea obiectivelor intervine prioritizarea.
Aceste opŗiuni depind de amploarea vizatĈ a schimbĈrii, de perioada avutĈ în vedere, dar ûi de
resursele umane ûi financiare de care dispune instituŗia. Alegerea unor cĈi specifice de atingere a
scopului trebuie sĈ fie fundamentatĈ pe evaluarea stĈrii iniŗiale: diagnoza problemei sociale ûi
evaluarea capacitĈŗii instituŗionale. Pe de altĈ parte, în aceastĈ etapĈ sunt precizaŗi indicatorii care
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vor mĈsura obiectivele, ŗintele ûi activitĈŗile, cu alte cuvinte este structurat în linii mari sistemul de
monitorizare ûi evaluare.

Operaŗiile necesare incluse în stabilirea prioritĈŗilor
Diagnoza problemei
Stabilirea prioritĈŗilor: agenda politicĈ
Stabilirea scopului
Identificarea obiectivelor

x convertirea problemei/ scop în obiective
x analiza raporturilor dintre obiectivele posibile: contradicŗie, compatibilitate, grad de generalitate
x analiza raporturilor dintre aceste obiective ûi altele urmĈrite în prezent
x mĈsura în care atingerea obiectivelor ar rezolva problema asumatĈ
x prioritizarea obiectivelor
Determinarea urgenŗei intervenŗiei
x
x
x
x
x
x

amploarea efectelor benefice aûteptate
consecinŗele nedorite în cazul nepromovĈrii obiectivelor respective
percepŗia pĈrŗilor interesate cu privire la gradul de prioritate
mĈsura în care, fĈrĈ contribuŗia instituŗiei respective, obiectivele nu ar fi promovate
din ce moment trebuie demaratĈ implementarea obiectivelor respective
pânĈ când trebuie realizate obiectivele respective

x estimarea costurilor realizĈrii obiectivelor propuse
Evaluarea capacitĈŗii instituŗiei

x capacitatea organizaŗionalĈ: contribuŗia aûteptatĈ a instituŗiei, contribuŗia aûteptatĈ din partea altor
instituŗii; capacitatea de a face lobby pentru obiectivele promovate; nivelul de intervenŗie preconizat
(naŗional sau local, general sau sectorial).
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x resursele financiare disponibile pentru urmĈrirea obiectivului
x obstacolele pentru promovarea obiectivului
EvaluĈri ex-ante ale ûanselor de realizare a obiectivelor

Paûii de urmat în instituŗia dumneavoastrĈ
Formularea scopurilor, obiectivelor generale ûi ŗintelor specifice de dezvoltare



Instituŗia a formulat o viziune? Pe ce orizont de timp?



Sunt formulate scopuri clare?



În ce relaŗie sunt scopurile instituŗiei cu problemele sociale formulate la nivelul
cetĈŗenilor?



Sunt formulate obiectivele generale? Sunt acestea conforme regulii SMART?



A avut loc un proces de prioritizare? În ce a constat acesta? Care dintre elementele din
tabelul de la pagina 30 nu a fost utilizat în cadrul procesului de prioritizare?
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Care este misiunea instituŗiei?

Scopurile ûi obiectivele sunt operaŗionalizate în ŗinte specifice ûi activitĈŗi mĈsurabile?
Ŗintele specifice au asociaŗi indicatori de performanŗĈ?
Sunt ŗintele specifice conforme criteriilor de la pagina 33?
În ce mĈsurĈ au fost luate în considerare sursele de inspiraŗie de la pagina 34? Care a fost
cea mai importantĈ sursĈ? Care surse nu au fost utilizate ûi de ce?



Instituŗia a iniŗiat procese consultative în vederea formulĈrii obiectivelor ûi ŗintelor?

Idee

Pe baza unui formular anonim, chestionaŗi angajaŗii instituŗiei în ce mĈsurĈ: (1) cunosc viziunea,
scopurile ûi obiectivele generale?; (2) acestea sunt „doar pe hârtie”?; (3) contribuie acestea la o
îmbunĈtĈŗire semnificativĈ a situaŗiilor problematice de la nivelul colectivitĈŗii sau grupurilor-ŗintĈ?
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Capacitatea instituŗiilor

3. Identificarea soluŗiilor alternative
ûi alegerea strategiei

Ce este o strategie ?
Problemele complexe nu au soluŗii
simple.
Soluŗiile sunt de regulĈ activitĈŗi complexe,
sisteme de activitĈŗi, desĈûurate în timp.
La o problemĈ complexĈ, soluŗia este o
strategie.
Strategia este
x o direcŗie de acŗiune,
x un mod de abordare a unei

Fazele procesului dezvoltĈrii sociale

Diagnoza
problemei

Elaborarea
obiectivelor de
dezvoltare
Identificarea
soluŗiilor
alternative

Identificarea
problemei

Feed-back
Corecŗie

Capacitatea
instituŗiei

Monitorizarea &
Evaluarea

probleme

Elaborarea
strategiei

Elaborarea
planului de
acŗiune
Implementarea

x alegerea unei variabile strategice

asupra cĈreia alegem sĈ acŗionĈm.
Variabila strategicĈ. Orice problemĈ cu care ne confruntĈm este o parte a unui sistem
ûi este determinatĈ de o mulŗime de componente ale sistemului din care face parte.
Variabila strategicĈ este elementul sistemului care:
x acŗionând asupra ei difuzeazĈ schimbĈri dezirabile în masa sistemului/ are

efectul cel mai bun asupra rezolvĈrii problemei
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x este posibil de acŗionat cu succes asupra sa.

Nu este o variabilĈ strategicĈ variabila care:
x nu are efecte importante asupra soluŗionĈrii problemei
x nu poate fi schimbatĈ prin acŗiune asupra ei.
Strategia este deci o direcŗie globalĈ de acŗiune. Ea vizeazĈ soluŗionarea unei probleme sociale
majore la un moment dat, într-un context social ûi instituŗional particular.
O strategie presupune o viziune globalĈ ûi constituie o opŗiune pentru o anume soluŗie
structuralĈ.
Strategia reprezintĈ un document-cadru de maximĈ importanŗĈ, ce are la bazĈ principii generale
care orienteazĈ utilizarea resurselor umane, materiale ûi financiare în vederea implementĈrii unor
activitĈŗi menite sĈ ducĈ la atingerea scopului de dezvoltare urmĈrit.
Rezultatele urmĈrite la nivel programatic (scop, obiective) sunt prioritizate, aûa încât orice
strategie precizeazĈ domenii/direcŗii de acŗiune prioritare pentru activitatea unei instituŗii sau întrun anumit sector. Domeniile/ direcŗiile de acŗiune constituie un cadru pentru atingerea
obiectivelor globale.
Strategia este un document
distinct care sintetizeazĈ:

x Problema socialĈ ûi diagnoza acesteia
x Viziunea
x Scopul
x Obiectivele generale
x Domeniile ûi direcŗiile prioritare
x Principiile generale de acŗiune
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Strategia poate fi globalĈ, sectorialĈ sau punctualĈ. Strategiile (ca ûi planurile, programele, proiectele)
de dezvoltare pot viza global dezvoltarea, pot adresa dezvoltarea unui sector anume (spre
exemplu, industrie, energie, agriculturĈ, protecŗia mediului, educaŗie, sĈnĈtate etc.) sau se pot
concentra asupra unui aspect punctual.
Strategia poate fi mondialĈ, naŗionalĈ, regionalĈ, judeŗeanĈ, localĈ sau adresatĈ unui component al
societĈŗii (sĈnĈtate, educaŗie…), sau unui segment de populaŗie (vârstnici, romi…). Problemele
sociale generale (spre exemplu sĈrĈcia, corupŗia sau traficul de fiinŗe umane) sunt adresate (sau ar
trebui adresate) la toate aceste niveluri. Spre deosebire, probleme punctuale specifice unei
comunitĈŗi locale sunt adresate doar la nivelul acestora.
Strategiile de acŗiune diferĈ semnificativ în funcŗie de tipul, amploarea ûi nivelul problemelor cĈrora li se
adreseazĈ. Strategiile care vizeazĈ probleme globale (spre exemplu, dezvoltarea durabilĈ, sĈrĈcia
etc.) la nivel internaŗional, european sau naŗional sunt mult mai complexe decât strategiile privind
problemele unei comunitĈŗi particulare. Strategiile iniŗiate la nivelul instituŗilor centrale (agenŗie
internaŗionalĈ, minister etc.), de obicei, au în vedere schimbĈri fundamentale cu impact major,
care pot afecta un numĈr mare de persoane ûi comunitĈŗi, pe perioade lungi de timp. Spre
deosebire, strategiile instituŗiilor locale sunt fie adaptĈri la condiŗiile locale specifice ale strategiilor
de la niveluri superioare, fie propun schimbĈri cu impact relativ redus, limitate la un numĈr relativ
mic de persoane ûi/sau perioade relativ scurte de timp.

O singurĈ soluŗie sau mai multe soluŗii alternative ?
Mult timp, istoria societĈŗii a fost caracterizatĈ de paradigma problemelor cu soluŗie unicĈ (C.Zamfir,
2004). Toate problemele au o singurĈ soluŗie, soluŗia corectĈ, bunĈ, restul soluŗiilor formulate fiind
inadecvate, de respins. Herbert Simon, laureat al premiului Nobel pentru teoria sa a raŗionalitĈŗii
limitate, a argumentat cĈ în practica curentĈ tindem sĈ adoptĈm prima soluŗie satisfĈcĈtoare
pe care reuûim s-o identificĈm. În consecinŗĈ, ignorĈm soluŗiile alternative,
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Este tipicĈ perioada anilor ’90 a tranziŗiei în România. Sub presiunea nevoii de schimbare rapidĈ,
reforma, ca mijloc de atingerea a obiectivului restructurĈrii societĈŗii, a fost caracterizatĈ de
formularea primei soluŗii care s-a prefigurat a fi utilizabilĈ. Graba tranziŗiei a fost caracterizatĈ de
lipsa de interes pentru investigarea alternativelor. Orice program de schimbare, fĈrĈ o examinare a
adecvĈrii sale ûi cu atât mai puŗin explorarea alternativelor, este declarat a fi ReformĈ.
Introducerea de manuale ûcolare alternative a fost consideratĈ a fi sâmburele reformei
învĈŗĈmântului, ignorându-se schimbĈrile mai profunde de structurĈ.
Relativ recent s-a deschis o nouĈ perspectivĈ: paradigma problemelor cu soluŗii multiple. O problemĈ are
mai multe soluŗii posibile (alternative), decidentul fiind în dificultate de a determina soluŗia cea
mai bunĈ. Ideea de alternative este o temĈ nouĈ.

Identificarea soluŗiilor alternative
Entuziasmul naiv pentru dezvoltarea de programe urmat foarte adesea de rezultate dezamĈgitoare,
dublat de creûterea rapidĈ a compacitĈŗilor intelectuale ûi instituŗioanel, a împins inevitabil tema
alternativelor în centrul preocupĈrilor. O nouĈ problemĈ a apĈrut: construirea alternativelor.
Construirea alternativelor este un proces de inovaŗie socialĈ.
Inovaŗia înseamnĈ fie cĈutarea de soluŗii la problemele noi, fie, mult mai frecvent, cĈutarea de soluŗii
noi , mai bune decât cele practicate.
Cum se cautĈ soluŗii la problemele noi ?
x Tradiŗional, la problemele noi se cautĈ soluŗiile în repertoriul oferit de experienŗa
anterioarĈ, în tradiŗie. Recursul la tradiŗie oferĈ certitudine, dar blocheazĈ inovaŗia.
x „The best practices” este o metodĈ curent utilizatĈ în ultimul timp. Experimentele
întreprinse ûi încununate cu succes este o probĈ, destul de fragilĈ ûi ea, a adecvĈrii lor.
Desigur, nu este nici o certitudine cĈ o practicĈ de succes este „soluŗia cea mai bunĈ”.
Metoda nu este, în ea însĈûi, creativĈ ci o tehnicĈ de preluare/ difuzare a inovaŗiilor.
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BOX
Replicarea bunelor practici se numĈrĈ printre metodelee de explorare a alternativelor. Bunele
practici sunt identificate de obicei ca rezultat al evaluĈrii efectuate de cĈtre instituŗiiimplementatoare. Sunt stabilite anumite criterii de bunĈ practicĈ ce corespund unor principii ale
programului, derivate din strategie; de exemplu: caracterul inovativ al proiectului, implicarea
comunitĈŗii în luarea deciziilor, implicarea comunitĈŗii în ducerea la bun sfârûit a proiectului,
parteneriatul, un numĈr cât mai larg de beneficiari, sustenabilitatea, contribuŗia la dezvoltarea
comunitĈŗii etc. Proiectele ce îndeplinesc toate criteriile stabilite sunt considerate cazuri de succes
sau de bunĈ practicĈ. Cazurile de succes sunt fĈcute publice în scopul de a demonstra, pe de o
parte, buna funcŗionare a programului ûi, pe de altĈ parte, pentru a permite difuziunea lor. (cf.
McNamara, 1998)
============
x Construcŗia de noi alternative presupune un set larg de noi cunoûtinŗe ûi abilitĈŗi. Ea
devine tot mai curentĈ în dezvoltarea proiectelor ûi programelor.

Identificarea alternativelor este adesea un complex proces de construcŗie a unei soluŗiistrategii posibile, o investigare a posibilului acŗional. O construcŗie în posibil.
Pre-evaluarea alternativelor
Formularea de alternative pune în faŗa decidentului problema alegerii ûi pentru aceasta trebuie sĈ
pre-evalueze alternativele: ierarhizarea soluŗiilor alternatie în funcŗie de valoarea lor. Evaluarea
finalĈ are ca obiect soluŗai adoptatĈ ûi practicatĈ. Ea beneficiazĈ de existenŗa performanŗelor
practicĈrii unei soluŗii. Este mult mai dificilĈ evaluarea unor alternative doar imaginate, care nu sunt
practicate. Este o evaluare înainte de acŗiune, a unui posibil acŗional.
Pre-evaluarea alternativelor are în vedere întrebĈri ca:
x Duce sau nu la atingerea obiectivului global?
x Care sunt efectele laterale/ secundare, „colaterale” pozitive sau negative/ perverse?
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x Care este costul implementĈrii: este el rezonabil ûi, mai ales, sustenabil din punctul de
vedere al resurselor ?
x Ar fi aceastĈ strategie sustenabilĈ social ?
x În fine, din alternativele formulate, este alegerea cea mai bunĈ ?
Pre-evaluarea soluŗiilor alternative se bazeazĈ pe o varietate de criterii (Caseta de la pag…): (1)
eficacitatea, (2) cost, (3) eficienŗa, (4) fezabilitatea (administrativĈ, politicĈ), (4) sustenabilitatea ûi
(5) echitatea.

Pre-evaluarea alternativelor trebuie sĈ aibĈ la bazĈ criterii, cum sunt:

x Costul
x Eficacitate
x EficienŗĈ
x Fezabilitate

Costurile asociate implementĈrii alternativei sunt raportate la resursele
financiare ale instituŗiei.
Eficacitatea (sau adecvarea) este mĈsura
în care o activitate satisface o nevoie, EficienŗĈ = Eficacitate
realizeazĈ un obiectiv sau îndeplineûte o
Costuri
funcŗie.
Eficienŗa este raportul dintre gradul de realizare a obiectivului propus
(eficacitate) ûi eforturile fĈcute (costul).
Fezabilitatea politicĈ se referĈ la resursele ûi consecinŗele politice
implicate.
Fezabilitatea administrativĈ se referĈ la contextul legal, social ûi
administrativ existent, precum ûi la resursele umane, financiare, logistice
ûi de timp la dispoziŗia instituŗiei.

x Echitate

Echitatea este mĈsura în care diferite grupuri sociale sunt tratate egal,
nediscriminatoriu ûi nesubiectiv, prin aplicarea normelor ûi regulilor
existente.
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Stabilitatea obiectivului suŗinut în faŗa posibilelor „disturbanŗe”
Siguranŗa, probabilitatea ca alternativa sĈ opereze în condiŗiile date
utilizate
Invulnerabilitatea la eventuale eûecuri în procesul de implementare
x Sustenabilitatea Flexibilitatea, dacĈ alternativa poate sĈ serveascĈ mai multor obiective
Comunicabilitatea, dacĈ alternativa este uûor de înŗeles de beneficiari
Simplitatea, dacĈ alternativa este uûor de implementat
Compatibilitatea, dacĈ alternativa este compatibilĈ cu reglementĈrile
existente
Reversibilitatea, cât de greu va fi sĈ ne întoarcem la starea iniŗialĈ dacĈ
opŗiunea eûueazĈ.

x Alte criterii des

Ce este o alegere raŗionalĈ ?
În mod curent se considerĈ cĈ un proces de luare a deciziei este raŗional dacĈ, pe baza unei analize
logice a cunoûtinŗelor relevante, se ajunge la soluŗia optimĈ (cea mai bunĈ în condiŗiile date). În
realitatea însĈ, luĈm decizii în condiŗiile în care cunoûtinŗele relevante sunt insuficiente,
incertitudinile sunt ridicate. Deciziile noastre satisfac mai degrabĈ criteriul satisfĈcĈtorului, iar nu al
optimalitĈŗii.. De cele mai multe ori, oamenii tind sĈ se opreascĈ la prima soluŗie satisfĈcĈtoare, fĈrĈ
a examina soluŗiile alternative posibile ûi a alege pe aceastĈ bazĈ.

Orice problemĈ socialĈ are mai multe soluŗii alternative care pot fi:
x NesatisfĈcĈtoare

x SatisfĈcĈtoare în diferite grade

x Optime

Prima soluŗie satisfĈcĈtoare (care ni se pare astfel) nu este neapĈrat, ûi de regulĈ nu este, cea mai
bunĈ soluŗie.
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O alegere raŗionalĈ nu este oprirea la prima soluŗie care pare bunĈ, ci:
* identificarea ûi a altor soluŗii posibile – alternativele
* preevaluarea alternativelor
* alegerea soluŗiei care ni se pare cea mai bunĈ dintre alternativele pe care am reuûit sĈ
le identificĈm
FĈrĈ o planificare raŗionalĈ ûi o pre-evaluare solidĈ a soluŗiilor alternative, acŗiunile intenŗionate a
rezolva o problemĈ azi creeazĈ douĈ, trei, o mie sau cine ûtie câte probleme mâine. Pre-evaluarea
corectĈ a soluŗiilor alternative pentru o problemĈ de azi înseamnĈ a creûte sensibil ûansele de a o
rezolva durabil, limitând consecinŗele neaûteptate din viitor.
Este posibil ca soluŗia cea mai bunĈ – soluŗia optimĈ – sĈ nu se aflĈ în lista alternativelor
identificate.
ConsecinŗĈ: alegerea unei soluŗii nu trebuie sĈ încheie cĈutarea de alternative mai bune.

Avem adesea astfel de tendinŗe ?

x

Graba insuficient reflexivĈ. Tindem sĈ luĈm prima soluŗie care ni se pare bunĈ, fĈrĈ sĈ
reflectĈm suficient asupra calitĈŗii ei ûi a consecinŗelor.

x

Beneficiile imediate ûi ignorarea efectelor negative ulterioare. Sub presiunea
problemelor ûi a limitĈrii resurselor, suntem tentaŗi sĈ alegem soluŗii care rezolvĈ
imediat problemele, dar ulterior sunt sursa unor probleme mult mai grave. În aparenŗĈ
soluŗionĈm problemele, dar cu grevarea viitorului.

x

Adoptarea unei atitudini defensive. OdatĈ luatĈ în grabĈ o decizie, tindem sĈ fim
receptivi la informaŗiile care confirmĈ opiniile noastre, ignorând sau respingem
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informaŗiile ûi opiniile contrare: stil autoconfirmator.

x

Orientare conservatoare. Este normal ca, pentru a nu oscila indefinit, sĈ „apĈrĈm”
deciziile luate de dificultĈŗile inevitabile. Este normal sĈ fim receptiv la cunoûtinŗele de
menŗinere, dar este necesar sĈ menŗinem mereu o receptivitate secundarĈ la
cunoûtinŗele de schimbare. Alternativele nu trebuie privite ca motivate de ostilitate, ci
sĈ le explorĈm continuu pregĈtindu-ne sĈ adoptĈm schimbĈrile oportune.

x

Este inevitabilĈ schimbarea prin crize ? Atitudinea eûecul este negat sau diminuat ca
importanŗĈ, duce la pĈstrarea unor opŗiuni pânĈ crizele ne forŗeazĈ sĈ adoptĈm
schimbĈri.

x

Atribuirea succesului ûi eûecului. Suntem tentaŗi sĈ ne atribuim succesul (atribuire
intrinsecĈ: este „al meu” sau „din cauza mea”), iar eûecul sĈ-l atribuim extern (atribuire
extrinsecĈ: este „din cauza altora” sau a „condiŗiilor ostile”).

x

Intoleranŗa la alternative. Tindem sĈ considerĈm invocarea alternativelor ca expresia
unor intenŗii ostile la adresa mea.: „eu ûtiu mai bine”, „eu am dreptate, tu nu ai
dreptate”, „calea/ credinŗa mea este cea adevĈratĈ”. TEST: opiniile diferite îmi dau o
stare de nervozitate ?

Æ Toate acestea sunt efectele contraproductive ale adoptĈrii primei

soluŗii satisfĈcĈtoare
„Credinŗa într-un adevĈr unic ûi în faptul cĈ eûti posesorul sĈu este rĈdĈcina cea mai
adâncĈ a întregului rĈu din lume.” (Max Born, 1969)

Decizie ûi democraŗie
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Adoptarea unor decizii de importanŗĈ socialĈ majorĈ este un proces cu o dublĈ naturĈ:
cognitivĈ ûi socialĈ. Cognitiv: trebuie sĈ fie o decizie bunĈ, bazatĈ pe cunoûtinŗe ûi
informaŗii relevante care sĈ asigure calitatea ei. Social: sĈ aibĈ o contribuŗie substanŗailĈ
la buna funcŗioanre a societĈŗii, la dezvoltarea socialĈ; sĈ combine, sigurând un echilibru
social, pluralitatea intereselor grupurilor sociale. Sustenabilitatea unei soluŗii nu se referĈ
numai la asigurarea durabilĈ a resurselor, dar ûi susŗinerea ei de cĈtre colectivitate.
S-a probat în ultimele secole de istorie cĈ mecanismele democratice reprezintĈ metoda
cea mai bunĈ de adoptarea deciziilor majore. Pentru a obŗine suportul social ûi a motiva
participarea, construirea ûi evaluarea alternativelor ûi adoptarea deciziei finale este de preferat a se
realiza prin intermediul unui proces participativ amplu.
Cognitiv, participarea socialĈ/ consultarea sporeûte în procesul decizional cantitatea ûi calitatea
cunoûtinŗelor ûi informaŗiilor. Social, se asigurĈ un echilibru social ûi o sustenabilitate socialĈ. În
condiŗii de diversitate de opinii ûi de interese, mecanismele democratice asigurĈ o legitimitate
solidĈ.
Participarea/ consultarea trebuie inclusĈ în toate fazele procesului decizional: nu numai în faza
finalĈ de adoptarea deciziilor, dar ûi în faza de identificare a alternativelor ûi pre-evluaea lor.

PĈrŗile interesate (stakeholders)
Democrŗia se fundeazĈ pe acceptarea diversitĈŗii de interese: pĈrŗile interesate
Prin pĈrŗile interesate se înŗelege mulŗimea de actori sociali (grupuri sociale, organizaŗii) care sunt
interesate în respectiva strategie. PĈrŗile interesate sunt afectate în mod diferit de acŗiunile
desfĈûurate în urmĈrirea unui obiectiv. De asemenea, aceste pĈrŗi – organizaŗii sau grupuri - au
perspective diferite asupra problemelor ûi potenŗialului de acŗiune, ûi dispun de resurse (materiale,
financiare, logistice, informaŗii) diferite. De aceea, de obicei, poziŗiile pĈrŗilor interesate sunt
diferite, uneori conflictuale. Prin urmare, formularea unor soluŗii alternative este adesea un
complex proces de dialog social ûi negociere.
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Concept
x PĈrŗi interesate
(stakeholder)

Organizaŗie
guvernamentalĈ,
neguvernamentalĈ,
agenŗi
economici, grupuri sociale sau comunitĈŗi care au o mizĈ în
luarea deciziei într-un sens sau altul, pentru cĈ sunt (potenŗial)
interesate în sau afectate de promovarea ûi realizarea unui
obiectiv sau a unei soluŗii specifice.

Soluŗiile au ûanse de succes cu atât mai mari cu cât au la bazĈ un suport social mai mare.
Instrumentul vital în acest scop este analiza pĈrŗilor interesate. Primul pas este identificarea
pĈrŗilor interesate, care pune accentul pe organizaŗiile ûi grupurile sociale care:
x pot furniza suport social
x pot produce daune ûi deci reacŗii adverse, slĈbind autoritatea ûi suportul politic sau
comunitar.

Analiza pĈrŗilor interesate se centreazĈ pe douĈ elemente cheie. Primul element cheie este
interesul specific pe care îl are fiecare parte interesatĈ cu privire la problema în cauzĈ. Al doilea
element cheie este estimarea cantitĈŗii ûi tipurilor de resurse pe care fiecare parte interesatĈ le
poate mobiliza pentru a influenŗa (sprijini sau dĈuna) acŗiunile instituŗiei cu privire la problema în
cauzĈ. Analiza pĈrŗilor interesate se realizeazĈ prin metode ûtiinŗifice, cum sunt sondajul de opinie,
focus grupuri, analiza de documente ûi date secundare, dar ûi prin discuŗii libere, precum ûi în baza
comunicĈrilor periodice inter-instituŗionale.
În construirea alternativelor este important sĈ fie considerate, într-un mod echilibrat, punctele de
vedere ale diverselor pĈrŗi interesate relevante. Procesul decizional trebuie, sĈ fie realizat, pe tot
parcusrul sĈu, participativ ûi transparent. Alternativele considerate, rezultatele pre-evaluĈrii lor
ûi raŗiunile alegerii trebuie fĈcute public.
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Concept
x Delegarea
autoritĈŗii

„Delegarea autoritĈŗii reprezintĈ înlocuirea deciziei luate
de grup sau colectivitate cu o decizie luatĈ de o persoanĈ
sau de un organism specializat.” (CĈtĈlin Zamfir, 1990)

Principalele caracteristici ale procesului de luare a deciziilor prin delegarea autoritĈŗii
(1) Decidentul cĈruia colectivitatea i s-a delegat autoritatea, spre exemplu instituŗia, tinde sĈ
controleze sever comunicaŗiile cu pĈrŗile interesate.
Înainte de decizie:

Comunicaŗiile între decident ûi pĈrŗi interesate sunt
minimizate. Decidentul solicitĈ doar uneori pĈrŗilor
interesate informaŗii pentru pregĈtirea deciziei.

Luarea deciziei:
Decizia este luatĈ oarecum „în secret”. PĈrŗile interesate sunt
consultate rareori ûi/sau mai degrabĈ formal cu privire la
soluŗiile alternativele.

DupĈ decizie:
Comunicare intensĈ dinspre decident înspre pĈrŗi interesate,
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pentru a face decizia acceptatĈ ûi rareori pentru a o evalua.
Informaŗiile care vin în contradicŗie cu soluŗia aleasĈ nu sunt
comunicate pĈrŗilor interesate.

(2) Colectivitatea în numele cĈreia se ia decizia este caracterizatĈ de încredere (mai mare sau
mai micĈ) în decident (instituŗie) ûi în capacitĈŗile acestuia sau oricum are o atitudine pasivĈ
faŗĈ de procesul de luare a deciziilor, pe principiul cĈ decizia „nu este de competenŗa
mea”, „nu este treaba mea”.
(3) Cel mai frecvent, delegarea autoritĈŗii este acompaniatĈ de stabilirea unei distanŗe sociale
între decident (instituŗie) ûi membrii colectivitĈŗii, care va fi susŗinutĈ de acordarea unor
privilegii (putere, prestigiu, control etc.) decidentului.
CĈtĈlin Zamfir (1990)

Risc. Includerea în procesul decizional a tuturor pĈrŗilor interesate se dovedeûte a fi un proces
dificil. În condiŗiile unei diversitĈŗi de opinii, atitudini ûi interese este dificil a se realiza un consens.
Asumarea autoritĈŗii ete soluŗia cea mai simplĈ, dar cu costuri de care nu suntem suficient de
conûtienŗi. Procesul democratic presupune o nouĈ culturĈ a dialogului social ûi negocierii.
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x

Orice decizie luatĈ prin colaborare sau consens are mai multe ûanse de
a fi implementatĈ cu rezultate pozitive.

x

Orice decizie luatĈ în urma utilizĈrii unor mijloace de presiune sau de
coerciŗie tinde sĈ accentueze diferenŗele iniŗiale de atitudine ûi duce la
tensiuni ûi conflicte între pĈrŗile interesate, reducând sustenabilitatea.

Paûii de urmat în instituŗia dumneavoastrĈ
Identificarea ûi pre-evaluarea soluŗiilor alternative


Instituŗia formuleazĈ soluŗii alternative pentru variatele probleme incluse în aria sa
de responsabilitate?



Care sunt principalele criterii utilizate de instituŗie pentru pre-evaluarea
alternativelor?



Sunt pre-evaluate alternativele posibile în mod sistematic?



Deciziile privind soluŗiile (activitĈŗi sau mĈsuri) sunt luate pe baza unor procese
consultative?



Instituŗia are puse la punct mecanisme ûi proceduri specifice pentru organizarea
unor procese consultative în vederea realizĈrii de decizii colective?



Idee

Care sunt principalele pĈrŗi interesate cu care instituŗia se consultĈ în mod
sistematic?
Pe baza unui formular anonim, chestionaŗi angajaŗii instituŗiei în ce mĈsurĈ: (1) activitĈŗile
instituŗiei reprezintĈ soluŗii rezultate în urma unui proces de pre-evaluare ûi ierarhizare a
soluŗiilor alternative?; (2) care sunt principalele pĈrŗi interesate care sunt în mod sistematic
consultate în vederea formulĈrii ûi pre-evaluĈrii soluŗiilor alternative?; (3) reprezintĈ angajaŗii
instituŗiei o parte care în mod sistematic este neglijatĈ în cadrul procesului de formulare ûi preevaluare a soluŗiilor alternative?
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Paûii de urmat în instituŗia dumneavoastrĈ
Alegerea strategiei de acŗiune


Instituŗia a elaborat vreo strategie de acŗiune?



Elaborarea strategiei s-a bazat pe alternative între care s-a optat în urma unei preevaluĈri?



Strategia este coordonatĈ cu celelalte strategii relevante de la diferite niveluri?



Este strategia operaŗionalizatĈ într-un plan de acŗiune/ de mĈsuri/ de
implementare?



Este strategia implementatĈ, monitorizatĈ ûi revizuitĈ în mod sistematic?



Cum este diseminatĈ strategia în cadrul instituŗiei?



Este strategia cunoscutĈ ûi asumatĈ de angajaŗii instituŗiei?




Idee

Cum este diseminatĈ strategia cĈtre celelalte instituŗii ûi cĈtre public?
Este strategia cunoscutĈ la nivelul colectivitĈŗii de referinŗĈ? Dar la nivelul altor
instituŗii?
Pe baza unui formular anonim, chestionaŗi angajaŗii instituŗiei în ce mĈsurĈ: (1) este
cunoscutĈ strategia de acŗiune în cauzĈ?; (2) este strategia în cauzĈ adecvatĈ colectivitĈŗii de
referinŗĈ?; (3) este strategia cunoscutĈ la nivelul colectivitĈŗii?; (4) cum ar trebui modificatĈ
strategia?

Vezi ûi Paûii de urmat pentru etapele anterioare ale cĈror rezultate sunt utilizate în elaborarea strategiei.
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Capacitatea instituŗiilor

4. Elaborarea planului de
acŗiune

Strategia reprezintĈ o direcŗie globalĈ de
acŗiune, dar nu conŗine modalitĈŗile concrete
ûi nici atribuirea de resurse necesare acŗiunii ûi
nici a responsabilitĈŗilor. Pentru a deveni
efectivĈ, strategia trebuie operaŗionalizatĈ întrun plan acŗiune.
Planul de acŗiune reprezintĈ pasul intermediar
între strategia care exprimĈ „ce dorim sĈ
realizĈm” ûi realitatea pe care dorim s-o
transformĈm, specificând în termeni concreŗi
calea, „cum ajungem sĈ obŗinem ceea ce
dorim”. De aceea, o strategie care nu este
operaŗionalizatĈ într-un plan de acŗiune
rĈmâne la stadiul de „declaraŗie de intenŗie”,
adicĈ indicĈ ceea ce am dori sĈ se întâmple,
dar în vederea cĈruia nu ûtim decât vag cum ar
trebui sĈ acŗionĈm.

Fazele procesului dezvoltĈrii sociale

Diagnoza
problemei

Elaborarea
obiectivelor de
dezvoltare
Identificarea
soluŗiilor
alternative

Identificarea
problemei

Feed-back
Corecŗie

Capacitatea
instituŗiei

Monitorizarea &
Evaluarea

Elaborarea
strategiei

Elaborarea
planului de
acŗiune
Implementarea

Operaŗionalizarea unei strategii în plan de acŗiune permite calibrarea strategiei ûi, atunci când este
nevoie, reanalizarea acesteia înainte de a începe faza de implementare. Obiectivele strategice
trebuie sĈ treacĈ „proba de foc” a elaborĈrii planul de acŗiune. Eventualele obiective nerealiste
ajung sĈ fie eliminate din lipsĈ de soluŗii adecvate la întrebĈrile concrete:
-

„cine realizeazĈ efectiv implementarea?”,
„în cât timp se poate realiza?”,
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-

„care sunt activitĈŗile succesive necesare?”,
„cu ce fonduri?”.

Destul de frecvent se practicĈ o indistincŗie dintre strategie ûi plan, fapt care genereazĈ efecte
negative importante. Orice plan trebuie sĈ fie fundat pe o strategie formulatĈ explicit. ExistĈ
situaŗii în care planurile nu sunt bazate pe o strategie distinctĈ. Nu poate exista însĈ paln fĈrĈ o
strategie. Defectul este cĈ strategia este conŗinutĈ tacit în plan. Presupoziŗiile strategice înglobate în
plan nu sunt formulate explicit ûi supuse examinĈrii. Frecvent atunci când presupoziŗiile strategice
sunot implicate tacit exprimĈ interese ale unor grupuri, evitându-se punerea lor în discuŗie. De
exemplu, prima formĈ a Legii învĈŗĈmântului superior pusĈ în discuŗie în 2007 a fost criticatĈ ûi pentru
faptul cĈ ascunde interesul unei birocraŗii guvernamentale de a promova interese politice ûi de grup,
de repunere a universitĈŗilor sub controlul ministerului, anulând în fapt autonomia universitarĈ.

Formatul planului de acŗiune
Nu existĈ un format standard de plan de acŗiune adecvat pentru operaŗionalizarea unei strategii.
Important este ca elementele planului de acŗiune sĈ dea o imagine clarĈ a etapelor de realizat, a
resurselor implicate ûi a responsabilitĈŗilor asumate pentru fiecare etapĈ în parte, pe termenele
intermediare de realizare. Spre ilustrare, sunt prezentate în continuare câteva exemple de planuri
de acŗiune ale unor strategii actuale, elaborate pentru administraŗia publicĈ din România (vezi ûi
pag. 31, Raportul asupra obiectivelor mileniului trei, 2004).
Orice plan trebuie sĈ conŗinĈ 6 componentele:
1. Obiectivele programului: ce trebuie realizat. Strategia se fundeazĈ pe o concepŗie
asupra sistemului pus pentru a fi schimbat/ dezvoltat. Strategia indicĈ „calea” de acŗiune,
variabilele strategice, asupra cĈrora acŗiunea putând duce la realizarea scopului global.
Variabilele strategice, selectate în cadrul strategiei, sunt convertite în obiective ûi ŗinte în cadrul
Planului de acŗiune. Obiectivele/ ŗintele specificate în plan trebuie sĈ aibĈ, pe cât posibil, o
formulare nu generalĈ, vagĈ, ci specificatĈ, conŗinând indicatori de performanŗĈ ûi nivelul acestora
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de realizat. De exemplu: eliminarea completĈ a cazurilor de persoane fĈrĈ identitate; reducerea
abandonului ûcolar la ciclul secundar la jumĈtate.
2. Acŗiunile: ce trebuie fĈcut pentru realizarea obiectivelor/ ŗintelor specificate în plan..
3. Atrebuirea responsabilitĈŗilor: cine trebuie sĈ realizeze acŗiunile menŗionate în plan.
Actorii planului sunt de regulĈ instituŗiile implicate: ministere, agenŗii, deprtamente, persoanele din
sistem, în virtutea poziŗiei instituŗioanle ocupate (secretarul de stat…., directorul general…)
autoritĈŗi publice locale. Actorii non-publici care pot fi deasemena antrenate în realizarea planului.
În cazul planurilor complexe, se pot indica doar obiectivele ûi responsabilitĈîŗile, urmând ca cei
responsabili sĈ dezvolte seturi de acŗiuni, în sfera lor de autoritate, în vederea realizĈrii obiecitvelor
atribuite.
4. Termene: când obiectivele/ ŗintele/ acŗiunile vor trebuie sĈ fie realizate.
5. Resursele: cu ce diferitele acŗiuni prevĈzute în plan vor putea fi fĈcute. În primul rând
sunt necesare resursele financiare necesare. De regulĈ planurile conŗin un buget al sĈu.
Prevederea bugetului planului este importantĈ, altfel „sarcina fĈcĈr resurse” predictibil va rĈmâne
neîndeplinitĈ. Nu în toate planurile sunt prevĈute bugete. Se presupune cĈ factorii responsabili
dispun de resursele necesare (resursele interne). Sau în bugetele ulterioare vor fi prevĈzute. Pe lângĈ
resursele financiare, un pla trebuie sĈ conŗinĈ ûi resursele umane (personalul disponibil, expertiza
existentĈ), instituŗiile care pot fi antrenate, cadrul legal pe care planul se poate baza. Un plan
guvernamental nu poate, de exemplu, conŗine sarcini date autoritĈŗilor publice locale pentru cĈ
guvernul nu are o asemenea autoritate. Consiliile judeŗene saulocale pot fi antrenate în realizarea
planului, specificându-e mijloacele disponibile de motivare.
6. Indicatori de performanŗĈ. Pentru cĈ planul de acŗiune constituie desfĈûurĈtorul care
structureazĈ acŗiunea efectivĈ, planul de acŗiune trebuie sĈ includĈ indicatori de perfomanŗĈ care
reprezintĈ baza pentru monitorizarea ûi evaluarea activitĈŗilor implementate. În paralel, instituŗia
trebuie sĈ stabileascĈ o structurĈ (departament, echipĈ etc.) responsabilĈ de monitorizarea
permanentĈ a acŗiunilor, încĈ înainte de a demara procesul de implementare.
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Condiŗiile de îndeplinit pentru realizarea cu succes a unui plan:
1. Un plan bun este condiŗionat de o strategie bunĈ ûi clar formualtĈ. Stratregia ûi planul
trebuie gândite ca nivele distincte. Strategia dĈ direcŗia de acŗiune, scopul global de realizat. FĈrĈ o
asemenea ghidare, planul va fi inevitabil confuz ûi slab streucturat. De calitatea strategiei depinde
calitatea planului.
ExistĈ multe situaŗii în care se elaboreazĈ planuri fĈrĈ vreo strategie care sĈ le fundeze.
Întotdeauna însĈ, opŗiuni strategice sunt implicate în orice plan. Riscul este ca strategia
neexplicitatĈ sĈ nu poatĈ fi cu uûurinŗĈ detectatĈ ûi evaluatĈ. Consecinŗele perverse sunt greu
detectabile.
Practica curentĈ conŗine multe situaŗii de lansarea unor planuri bazate pe presupoziŗii strategie
insuficient examinate care se vor dovedi responsabilele eûecurilor sau performanŗelor slabe.
Reforma este o strategie care fundeazĈ în proces de restructurare. Este cazul schimbĈrilor prin
lege. Sunt legi care schimbĈ structura unui sistem: legi de restructurare sau de reformĈ. Este
incorect ûi neproductiv ca asemenea legi sĈ nu fie precedate de o discuŗie prealabilĈ pe opŗiunile
strategice pe care ele se fundeazĈ.
2. Înŗelegerea planului nu este, aûa cum pare, o cerinŗĈ de la sine înŗeles. Pentru realizarea cu
succes a unui plan este absolu necesar ca toŗi actorii responsabili sĈ cunoacĈ temeinic strategia
care stĈ la baza planului – activitatea lor va putea sĈ fie mereu centratĈ pe realizarea opŗiunilor
strategice globale -, dar ûi acŗiunile celorlalŗi actori implicaŗi pentru o mai bunĈ cooperare.
a celorlalte strategii naŗionale

ûi internaŗionale relevante

3. Concordanŗa planului cu alte politici ûi planuri naŗionale ûi internaŗionale.
4. Relevanŗa planului, în ansamblul sĈu ûi a fiecĈrui component, pentru strategia pe
care se bazeazĈ. Fiecare element al planului de acŗiune trebuie evaluat din punct de vedere al
capacitĈŗii de a ajuta sau frâna implementarea efectivĈ a obiectivelor strategice..
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5. Sustenabilitatea financiarĈ ûi socialĈ a planului. Sunt asigurate resursele, pe tot
parcusul desfĈûurĈrii sale ? Este planul susŗinut de comunitate în ansamblul sĈu ûi de grupurile
relevante: pĈrŗile interesate, beneficiarii, mediul academic, grupurile care ar pĈutea afectate advers?
Planul de acŗiune este un
document distinct în care pentru
fiecare obiectiv ûi ŗintĈ intermediarĈ
se stabilesc:

x ActivitĈŗi
x Responsabili
x Resursele necesare
x Termene de realizare
x Indicatori de performanŗĈ

Un obiectiv de maximĈ importanŗĈ, care exprimĈ o nevoie majorĈ a cetĈŗenilor, nu trebuie totuûi
neglijat, chiar dacĈ nu reuûim operaŗionalizarea corespunzĈtoare includerii acestuia în planul de
acŗiune. Soluŗia cea mai frecventĈ la astfel de situaŗii este menŗionarea obiectivului respectiv ûi
tratarea acestuia în planul de acŗiune doar la un nivel formal: nu se dau termene, nu se alocĈ
fonduri ûi nici nu se elaboreazĈ indicatori de performanŗĈ. Corect în aceste cazuri este a se
delimita obiectivul pentru a fi tratat distinct, pe baza unei strategii ûi plan de acŗiune extinse pe o
perioadĈ suficient de lungĈ de timp, încât sĈ permitĈ o abordare realistĈ ûi fezabilĈ. Spre exemplu,
existĈ un consens general cĈ dezvoltarea fondului de locuinŗe sociale reprezintĈ o nevoie
fundamentalĈ ûi, ca atare, un obiectiv major al promovĈrii incluziunii sociale ûi reducerii sĈrĈciei.
În mod justificat, deci, obiectivul apare în Planul Naŗional Anti-SĈrĈcie ûi Promovare a Incluziunii
Sociale (PNAinc). Cu toate acestea, un studiu CASPIS (2004) a arĈtat cĈ obiectivul de creûtere a
numĈrului de locuinŗe sociale nu a fost abordat în perioada 2002-2004 de nici una din instituŗiile
centrale cu responsabilitĈŗi în domeniu. Nici o analizĈ a situaŗiei (diagnozĈ a problemei), nici o
strategie ûi nici un plan de acŗiune elaborate la nivel central în vederea incluziunii sociale nu au
abordat problema locuinŗelor sociale ûi nici problema reducerii locuinŗelor ce oferĈ condiŗii de
locuit degradante. Motivul oferit de reprezentanŗii tuturor instituŗiilor a fost lipsa de fonduri
pentru acŗiuni de o asemenea amploare. Problema fundamentalĈ a locuirii era recunoscutĈ aûadar
doar la nivel declarativ, fĈrĈ a fi programate pe termen lung activitĈŗi specifice ûi identificarea de
surse de finanŗare. Prin urmare, recunoaûtem oficial problema, dar nu facem nimic pentru a o
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soluŗiona pe motiv cĈ azi nu avem bani; însĈ, nici nu planificĈm pe termen lung acŗiuni care ar
putea ameliora situaŗia ûi ar pregĈti terenul pentru când economia va merge mai bine.

Paûii de urmat în instituŗia dumneavoastrĈ
Elaborarea planului de acŗiune



Sunt operaŗionalizate toate strategiile în planuri de acŗiune sau doar unele dintre acestea?



Cum aŗi procedat cu strategiile pe care nu le-aŗi putut operaŗionaliza?



A dus elaborarea planului de acŗiune la reanalizarea strategiei?



Planul de acŗiune include identificarea ûi alocarea resurselor financiare?



Planul de acŗiune include indicatori de performanŗĈ pentru fiecare activitate/mĈsurĈ?



A fost stabilitĈ o structurĈ instituŗionalĈ de monitorizare înainte de începerea
implementĈrii?



Este planul de acŗiune implementat, monitorizat ûi revizuit în mod sistematic?



Cum este diseminat planul de acŗiune în cadrul instituŗiei?



Este planul de acŗiune cunoscut ûi asumat de angajaŗii instituŗiei?



Planul de acŗiune atribuie responsabilitĈŗi unor pĈrŗi interesate din afara instituŗiei?



Aveŗi acorduri (înŗelegeri, protocoale) explicite cu aceste pĈrŗi interesate privind asumarea
responsabilitĈŗilor ûi alocarea resurselor necesare?



Idee
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Instituŗia a elaborat vreun plan de acŗiune? Este acesta un document de sine stĈtĈtor?

Programele implementate de instituŗie au urmat un cadru logic (vezi pag. 57)?
Pe baza unui formular anonim, chestionaŗi angajaŗii instituŗiei în ce mĈsurĈ: (1) este cunoscut planul de
acŗiune pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare?; (2) este planul de acŗiune realist ûi fezabil?;
(3) sunt responsabilitĈŗile atribuite asumate?; (4) cum ar trebui modificat planul de acŗiune?

Vezi ûi Paûii de urmat pentru etapele anterioare ale cĈror rezultate sunt utilizate în elaborarea planului de acŗiune.
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Capacitatea instituŗiilor

5. Implementarea planului
Implementarea este faza de realizare efectivĈ a
strategiei/ planului de acŗiune. Prin procesul
de implementare se înŗelege desfĈûurarea
secvenŗei de activitĈŗi prevĈzute în planul de
acŗiune,
în
condiŗiile
stabilite
de
responsabilitĈŗi ûi termene; resursele atribuite
sunt transformate în rezultate în vederea
atingerii scopurilor ûi obiectivelor formulate.

Fazele procesului dezvoltĈrii sociale

Diagnoza
problemei

Elaborarea
obiectivelor de
dezvoltare
Identificarea
soluŗiilor
alternative

Identificarea
problemei

Capacitatea

Elaborarea

Feed-back
strategiei
instituŗiei
În ultimii ani, societatea româneascĈ s-a
Corecŗie
confruntat cu o experienŗĈ frustrantĈ. S-au
elaborat ûi adoptat oficial o multitudine de
Elaborarea
Monitorizarea &
strategii ûi planuri de acŗiune. ÎnsĈ, odatĈ
Evaluarea
planului de
acŗiune
elaborate ûi adoptate multe dintre acestea au
Implementarea
fost „uitate în sertare”. Agravarea unor
probleme probleme pot crea momente de
crizĈ. Criza mobilizeazĈ actorii sociali de a
acŗiona. Prima fazĈ a acŗiunii conŗine elaborarea ûi adoptarea de strategii ûi planuri, fapt care are ca
efect relaxarea pesiunii, poate scade motivaŗia de a aplica planul, problema putând rĈmâne
nesoluŗionatĈ.

Se poate aprecia cĈ pentru România faza de implementare a variatelor strategii ûi planuri este
obiectivul central. Instituŗiile româneûti trebuie sĈ înveŗe sĈ materializeze planurile de acŗiune,
inclsiv de a identifica ûi mobiliza resursele necesare.
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Concepte
x Mijloace

Resurse umane, materiale, financiare, instituŗionale sau de alt tip, necesare pentru a
desfĈûura activitĈŗile.

x Grafic de
activitĈŗi

O diagramĈ Gantt, o reprezentare graficĈ care stabileûte momentul, durata ûi
succesiunea activitĈŗilor. Aceasta poate sĈ identifice ûi repere pentru monitorizarea
progresului înregistrat în implementare ûi responsabilitĈŗi pentru realizĈri
intermediare.

x Rezultate

Beneficiile furnizate grupurilor-ŗintĈ sub forma unor schimbĈri sociale, fizice,
psihice, de potenŗial, de comportament etc., ca urmare a implementĈrii activitĈŗilor
care duc la atingerea scopurilor ûi obiectivelor strategice. Acestea pot fi:
(a) schimbĈrile proiectate: de instituŗii, sisteme, procese sociale
(b) bunuri sau produse tangibile
(c) servicii sau produse economice intangibile

Implementarea necesitĈ tehnici speciale (a) de mobilizare a resurselor financiare (publice ûi nonpublice), umane, materiale ûi instituŗionale necesare ûi (b) de motivare a participĈrii diferitelor pĈrŗi
interesate la implementare.
Simpla dorinŗĈ sau asumarea planurilor nu sunt suficiente. În cazul unor strategii/ planuri cu un
nivel ridicat de complexitate impune nevoia elaborĈrii unor planuri de implementare.
Planul de implementare conŗine:
1. metode de motivare a instituŗiilor ûi actorilor implicaŗi de realiza activitĈŗile
prevĈzute în plan
2. mobilizarea resurselor umane ûi financiare necesare, de regulĈ prin
suplimentarea celor prevĈzute iniŗial
3. constituirea instituŗiilor angrenate
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4. formarea competenŗei necesare
5. planificarea activitĈŗilor
6. asigurarea coordonĈrii
7. identificarea obstacolelor ûi modalitĈŗi de depĈûire
8. identificarea riscurilor ûi prevenirea lor
9. mecanisme de control, motivare ûi sancŗionare
10. asigurarea suportului instituŗiilor implicate, a colectivitĈŗii, diverûilor actori
sociali..
În cazul planurilor complexe, problema cea mai importantĈ este motivarea instituŗiilor
participante: prevederile planului trebuie interiorizate de cĈtre instituŗiile participante , ceea ce
înseamnĈ asimilarea lor în planurile proprii, sub forma de obiective specifice.
Sunt multipli factori care pot bloca implementarea unui plan: deficitul de resurse, deficitul de
organizare sau de competenŗĈ, deficitul de resurse umane, confuzie instituŗionalĈ, schimbĈri
politice care pot perturba întregul proces planificat, schimbĈri ale persoanelor responsabile,
defecte neprfevĈzute ale strategiei/ planului. În procesul de implementare pot apĈrea multe
contingenŗe neprevĈzute (unele lucrĈri costĈ sau dureazĈ mai mult decât a fost estimat, capacitatea
anumitor pĈrŗi interesate a fost supra- sau sub-evaluatĈ etc.), dintre care unele pot duce la
revizuirea, uneori drasticĈ, a planului de acŗiune elaborat iniŗial.
Un plan bun de acŗiune trebuie sĈ includĈ sau sĈ fie compĈletat de un plan de implementare.

Programe ûi proiecte
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De multe ori, planurile complexe sunt implementate sub forma programelor ûi proiectelor.
Implementarea unui plan prin programe ûi proiecte devine o metodĈ tot mai rĈspânditĈ. Ea s-a
dovedit a fi o modlaitate eficientĈ de gestionare a realizĈrii unor obiective complexe. (vezi ûi pag.
……)
Programul este un set de acŗiuni organizate pentru a realiza unul dintre obiectivele importante
incluse în planul de acŗiune. De regulĈ, strategia/ planul cuprinde de regulĈ mai multe programe.
Câteva exemple. Programul de acordarea de identitate legalĈ a celor care nu o au. Programul de
reabilitarte a ûcolilor din zonele rurale. Programul de vaccinare a copiilor.
Programul acoperĈ, de obicei, un domeniu/ obiectiv prioritar ûi cuprinde o serie de proiecte.
Proiectele se referĈ la acŗiuni cu nivel de generalitate mai redus decât programele, au o sferĈ de
cuprindere mai micĈ, un grad de complexitate mai redus ûi un orizont de timp mai scurt. Un
program paote conŗine mai multe proiecte. Spre exemplu, în cadrul programului SAPARD sunt
finanŗate proiecte care vizeazĈ dezvoltarea ruralĈ, încadrate în direcŗii prioritare de intervenŗie cum
sunt (1) îmbunĈtĈŗirea activitĈŗilor de prelucrare ûi comercializare a produselor agricole ûi de
pescuit; (2) dezvoltarea ûi îmbunĈtĈŗirea infrastructurii rurale; (3) dezvoltarea economiei rurale
(investiŗiii în companii cu profil agricol, diversificare economicĈ, infrastructurĈ); (4) dezvoltarea
resurselor umane (îmbunĈtĈŗirea activitĈŗii profesionale, asistenŗĈ tehnicĈ, inclusiv studii menite sĈ
sprijine pregĈtirea ûi monitorizarea programului, campanii de informare ûi publicitate).
Proiectele pot reprezenta ûi modalitatea eficientĈ de antrenare a actorilor în realizarea
programului. Un program de dezvoltare a cercetĈrii ûtiinŗifice într-un domeniu general poate fi
realizat prin licitarea de proiecte care sĈ fie realizate de diferite colective. Finanŗarea cercetĈrii
ûtiinŗifice unviersitare a fost introdusĈ în 1994 prin proiecte competitive.
Terminologia program. proiect mĈsurĈ este utilizatĈ onfuz în discursul instituŗional din ŗara noastrĈ.
Un studiu CASPIS (2004) a pus în evidenŗĈ faptul cĈ instituŗiile guvernamentale utilizeazĈ mai degrabĈ aleatoriu
termenii de program, proiect ûi mĈsurĈ. Spre exemplu, programele includ între 2 ûi 324 proiecte, dar ûi unele
proiecte includ la rândul lor între 1 ûi 145 proiecte alte În unele cazuri chiar în cadrul aceluiaûi minister,
departamente diferite „vorbesc” limbi diferite. Spre exemplu, termenul „mĈsurĈ” ia înŗelesuri de la „program”
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la „obiectiv de investiŗie”.
Neomogenitatea terminologicĈ face dificilĈ comunicarea ûi coordonarea activitĈŗii între instituŗii.

Program social

Cadrul logic comun tuturor programelor

Programul social reprezintĈ un ansamblu planificat ûi coordonat de resurse (materiale, financiare,
umane, instituŗionale) ûi activitĈŗi alocate, respectiv desfĈûurate pentru o perioadĈ determinatĈ de timp
sau pânĈ la atingerea unui obiectiv clar stabilit, în scopul satisfacerii unei/unui set de nevoi sociale, al
prevenirii sau rezolvĈrii unei/unui set de probleme sociale.
x Aria de acoperire este foarte largĈ de la
bunĈstarea fizicĈ a cetĈŗenilor la asigurarea
accesului la servicii, protejarea grupurilor
vulnerabile, furnizare de servicii variate sau
împuternicire ûi participare politicĈ ûi socialĈ.

x În practica internaŗionalĈ, se pot identifica
douĈ abordĈri majore:
(a) Programele sunt instrumente de
implementare a politicilor naŗionale sau
comunitare în vederea rezolvĈrii unei
probleme sociale majore. Durata
programelor este lungĈ, uneori indefinitĈ,
iar bugetul se poate modifica în timp în
funcŗie de dinamica problemei sociale.
(b) Programele au scopul de a facilita
demararea anumitor procese sau de a
demonstra modul în care o anumitĈ
problemĈ poate fi adresatĈ. Durata,
bugetele ûi obiectivele sunt clar definite.
Spre exemplu, programele Comisiei
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Cadrul logic comun tuturor programelor, indiferent de
naturĈ ûi domeniu, include ca elemente constitutive:

x
x
x
x

Obiectiv general (de dezvoltare, termen lung)
Obiectiv specific (operaŗional, termen scurt)
Rezultate
ActivitĈŗi (mĈsuri sau operaŗiuni) prin intermediul cĈrora
resursele programului sunt transformate în rezultatele
planificate, de regulĈ într-o perioadĈ de timp determinatĈ.
x Resurse (inputuri sau mijloace)
x LegĈturi, relaŗiile cauzale ûi interacŗiunile dintre
elementele constitutive, precum ûi între acestea ûi factorii
externi

x Factorii externi nu fac parte din elementele constitutive,
dar pot avea influenŗĈ asupra acestora. Includ situaŗii,
evenimente sau condiŗii exterioare programului care, în
eventualitatea producerii, vor afecta pozitiv sau negativ
realizarea programului. Se iau în calcul doar factorii
externi (a) în afara controlului echipei programului, (b) cu
probabilitate suficient de mare de producere, (c) cu

Europene TEMPUS, PHARE ûi TACIS.

influenŗĈ semnificativĈ ûi (d) cu evoluŗie ce poate fi
monitorizatĈ.
Conform MĈŗĈuan (2002)

Itemi de mĈsurare a capacitĈŗii instituŗionale de implementare a prevederilor
planului
1. Termene clare de realizare a activitĈŗilor
2. Responsabili clari pentru implementare (pentru
parteneriate se pot adĈuga itemi suplimentari)
3. Buget detaliat pe activitĈŗi

4. Rezultate cuantificabile
5. Sistem de monitorizare
6. Sistem de evaluare

GrilĈ de evaluare a capacitĈŗii de implementare
1. Management de politicĈ publicĈ/program/proiect
x Stabilirea ûi revizuirea planurilor de acŗiune
x Iniŗierea programului ûi identificarea elementelor
de monitorizare
x Supervizarea implementĈrii
x Identificarea de probleme în implementare ûi
replanificarea
2. Resurse umane pentru implementare
3. Contracte pentru servicii, lucrĈri ûi echipamente
x Termeni de referinŗĈ
x Procesul de contractare/subcontractare
(precalificare, listĈ scurtĈ, licitaŗia, evaluarea
ofertelor, pregĈtire contract ûi monitorizare)
1. Cine este responsabil pentru contractare?
Experienŗa
2. Proceduri de contractare?

5. Managementul programului
x Cine este responsabil pentru management ûi
implementare? ExperienŗĈ ûi calificare?
x Cum este administrat programul? Ce rapoarte
sunt furnizate?
x ExistĈ un manual de implementare?
x Ce personal este disponibil pentru
implementare?
x Ce personal este disponibil pentru
monitorizare ûi evaluare?
6. Aspecte financiare ale implementĈrii
Serviciul administrativ/contabil (pregĈtirea tuturor
documentelor contabile)
x Cine este responsabil pentru managementul
financiar? ExperienŗĈ ûi calificare?
x ExistĈ proceduri/ un manual de management
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3. Cine administreazĈ contractul?
4. Raportarea
PregĈtirea de rapoarte tehnice sau financiare (lunare,
trimestriale, anuale etc.)?

x
x
x

financiar?
ExistĈ contabilitate separatĈ pentru program?
PersoanĈ pentru aprobarea cheltuielilor?
Audit?
Conform UNDP (1994)

Atribuirea responsabilitĈŗilor ûi a resurselor
Planul de acŗiune stabileûte nivelul de implementare
x
x
x
x

Instituŗii care elaboreazĈ politici ûi le implementeazĈ singure
Instituŗii care elaboreazĈ politici ûi le implementeazĈ structurile descentralizate sau deconcertate
Instituŗii care elaboreazĈ politici ûi le implementeazĈ în parteneriat pe orizontalĈ ûi/sau verticalĈ
Instituŗii care elaboreazĈ politici ûi subcontracteazĈ implementarea

În cazul planurilor de acŗiune complexe, procesul de implementare antreneazĈ un numĈr mare de
comunitĈŗi, instituŗii, organizaŗii, grupuri sociale ûi persoane. Acŗiunile tuturor acestor pĈrŗi
interesate necesitĈ un efort considerabil de coordonare ûi comunicare între pĈrŗi. Pentru a asigura
o bunĈ coordonare, încĈ de la faza de elaborare a planului de acŗiune trebuie câûtigat suportul ûi
motivatĈ participarea activĈ a pĈrŗilor interesate. Cheia stĈ în modul în care sunt atribuite
responsabilitĈŗile ûi cum sunt alocate resursele.
În cadrul planului de acŗiune, atribuirea responsabilitĈŗilor se poate realiza atât în interiorul, cât ûi
în exteriorul instituŗiei – cĈtre structurile din teritoriu sau cĈtre alte pĈrŗi interesate. Atribuirea
responsabilitĈŗilor trebuie sĈ ŗinĈ cont de relaŗiile interinstituŗionale existente de cooperare sau
conflict. ResponsabilitĈŗile atribuite în exteriorul instituŗiei sunt „fictive” dacĈ structura/partea
interesatĈ în cauzĈ nu ûi le asumĈ. Devine astfel evident beneficiul fundamentĈrii procesului de
planificare pe decizii colective obŗinute prin consultarea pĈrŗilor interesate.
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Atribuirea responsabilitĈŗilor trebuie sĈ fie acompaniatĈ de o alocare justĈ a resurselor umane,
materiale, financiare ûi instituŗionale necesare implementĈrii efective a activitĈŗilor prevĈzute.
Principalele disfuncŗionalitĈŗi în formularea unui plan de acŗiune fezabil sunt eûecurile de atribuire.
Sunt atribuite responsabilitĈŗi: (1) fĈrĈ sĈ se aloce resursele necesare (financiare, umane,
instituŗionale etc.); (2) fĈrĈ suport legislativ; (3) în condiŗiile unui deficit de autoritate; (4) în
absenŗa unui acord explicit prin care responsabilitĈŗile respective sĈ fie asumate.
Un exemplu de eûec dat de atribuirea responsabilitĈŗii, dar nu ûi a resurselor
Ajutorul social a fost introdus în România în 1995. ResponsabilitĈŗile de implementare au fost atribuite
autoritĈŗilor locale. ÎnsĈ capacitatea autoritĈŗilor locale: (1) a variat puternic de la o localitate la alta ûi (2) în
majoritatea cazurilor, a fost extrem de redusĈ, dat fiind bugetul local insuficient. În anul 2000, eûecul la
nivel de ŗarĈ a devenit extrem de vizibil – cheltuielile cu ajutorul social reprezentau doar 6% din cele
corespunzĈtoare primelor luni de implementare. În consecinŗĈ, începând din 2002, Venitul Minim Garantat
(VMG) a înlocuit vechiul sistem. Tot autoritĈŗilor locale le-a fost atribuitĈ responsabilitatea implementĈrii
acestei mĈsuri. MĈsura a fost bugetatĈ, dar din nou limitele bugetelor locale au generat anumite
disfuncŗionalitĈŗi. Dezbaterile curente privind modificarea legii 416/2001 au propus ca alternativĈ mutarea
acestei responsabilitĈŗi la nivelul Direcŗiilor Judeŗene de MuncĈ, Solidaritate SocialĈ ûi Familie.
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Paûii de urmat în instituŗia dumneavoastrĈ
Implementarea planului de acŗiune (a programelor ûi proiectelor)
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În ce mĈsurĈ strategiile ûi planurile de acŗiune elaborate de instituŗie au fost
implementate sau au fost „uitate în sertar”?



Care este capacitatea instituŗiei de a coordona implementarea la diferite niveluri
(vezi pag. 62)?



Are instituŗia mecanisme de mobilizare a resurselor financiare? Dar de
mobilizare a resurselor umane?



Care sunt punctele slabe ûi punctele tari ale instituŗiei în ceea ce priveûte
mobilizarea resurselor pentru implementarea strategiilor ûi planurilor?



Are instituŗia mecanisme de motivare a diferitelor pĈrŗi interesate?



În cadrul implementĈrii anumitor planuri de acŗiune instituŗia a avut capacitatea
de a identifica problemele de implementare? Au fost luate mĈsuri corective?



Ca urmare a implementĈrii, a fost revizuit vreun plan de acŗiune?



Cu ajutorul grilei de la pag. 62 evaluaŗi capacitatea de implementare a instituŗiei.



ExistĈ un vocabular aplicat în mod sistematic în instituŗie? Se face distincŗie
între strategie ûi planuri, programe ûi proiecte etc.

Idee

Pe baza unui formular anonim, chestionaŗi angajaŗii instituŗiei în ce mĈsurĈ: (1) este
eficientĈ instituŗia în implementarea de proiecte ûi programe?; (2) are instituŗia capacitate de
coordonare?; (3) existĈ un vocabular specific al instituŗiei?

Capacitatea instituŗiilor

6. Monitorizarea

M&E
Orice acŗiune proiectatĈ are trei mari etape:
x Proiectarea acŗiunii: stabilirea obiectivelor, a straegiei, a planurilor de aciune.
x Realizarea acŗiunii: îndeplinirea planurilor de acŗiune.
x UrmĈrirea realizĈrii planului ûi a gradului în care obiectivul este realizat; evaluarea întregii
activitĈŗi: a fost proiectarea acŗiunii bunĈ sau nu.

Ultima etap este minitorizarea, evaluarea ûi corecŗia, feedbackul.
În metodologiile celor mai multe organizaŗii internaŗionale (Banca MondialĈ, DFID, UNDP,
UNICEF, UNFPA etc.), fazele monitorizare, evaluare ûi feed-back sunt unificate sub titlul
„Monitorizare ûi evaluare” (M&E). În acest ghid, noi tratĈm distinct aceste operaŗii.
Dezvoltarea practicilor de M&E contribuie la crearea unei culturi organizaŗionale a
performanŗei ûi responsabilitĈŗii.
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Obiectivele activitĈŗilor de M&E

M&E presupune nu doar
colectarea unor date de calitate,
ci analiza acestora într-o
manierĈ sistematicĈ ûi
extragerea principalelor lecŗii.

A îndeplini
responsabilitĈŗile
faŗĈ de beneficiari

A obŗine
performanŗe Dezvoltarea
mai bune
capacitĈŗilor

de ...

De aceea, M&E este una dintre
activitĈŗile principale care stau
la baza procesului de învĈŗare
de la nivelul instituŗiilor.

A lua decizii
mai bine
informate
Sursa: UNDP (2002).
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A învĈŗa din
activitĈŗile
trecute

2 tipuri de monitorizare
Monitorizarea reprezintĈ urmĈrirea desfĈûurĈrii acŗiunii ûi rezultatele ei. ExistĈ deci douĈ
tipuri operaŗii de monitorizare:
1. Monitorizarea activitĈŗii prevĈzute: urmĈrirea implementĈrii planului, a realizĈrii
activitĈŗilor prevvĈzute în plan: raportarea.
2. Monitorizarea dinamicii dinamicii problemei sociale/ obiectivului vizat,
deci a realitĈŗii asupra cĈreia se acŗioneazĈ.
Monitorizarea activitĈŗii urmĈreûte modul în care se desfĈûoarĈ procesul de implementare a
planului. Monitorizarea implementĈrii are în vedere:
(1) activitĈŗile desfĈûurate: au avut loc activitĈŗile în orarul stabilit? Au fost
activitĈŗile organizate în locaŗiile programate? Au fost în numĈrul ûi de calitatea
prevĈzutĈ? Cine a participat ûi în ce fel?
(2) modul de utilizare a resurselor/ inputurilor: au fost cheltuite resurseele în
conformitate cu programarea?
(3) atingerea unor ŗinte intermediare. Adeseori, obiectivul propus este aûteptat
sĈ fie atins în final prin parcurgerea secvenŗelor proiectate, realizarea ŗintelor
intermediare. Acest tip de monitorizare urmĈreûte conformarea la
secvenŗialitatea ûi pluralitatea schimbĈrilor prevĈzutĈ în planul de acŗiune: pe
intervale de timp (X va creûte/scĈdea cu 10% în primul an, 25% în anul doi etc.);
în plan teritorial (X activitĈŗi în regiunea A în primul an, în regiunea B în anul
doi etc.); pe segmente sociale (vor beneficia de X serviciu persoanele singure de 60
de ani ûi peste, de serviciile Y de tinerii etc.) sau orice combinaŗie între acestea.
Pornind de la secvenŗialitatea planificatĈ se monitorizeazĈ modificĈrile
incrementale pentru a vedea în ce mĈsurĈ programul/proiectul se apropie de
obiectivele propuse sau nu. Rezultate nesatisfĈcĈtoare ale monitorizĈrii
primelor etape de implementare trebuie sĈ ducĈ la ajustarea
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programului/proiectului ûi nu la continuarea acestuia pe logica „aûa era
planificat” sau „poate cĈ în final iese bine”.
Monitorizarea reprezintĈ deci activitatea continuĈ de urmĈrire a procesului de implementare a
unei strategii, a unui plan, program sau proiect. Prima condiŗie a realizĈrii unui obiectiv este
acŗiunea prevĈzutĈ. Monitorizarea se concentreazĈ pe proces ûi nu pe rezultatele acŗiunii.
Implementarea planurilor de acŗiune, a programelor ûi proiectelor presupune participarea mai
multor actori sociali (comunitĈŗi, instituŗii, organizaŗii, grupuri sociale, persoane) cu motivaŗii
diferite, interese convergente sau divergente, prioritĈŗi proprii. ActivitĈŗile acestora trebuie
monitorizate continuu în vederea coordonĈrii.
Monitorizarea activitĈŗii se realizeazĈ prin rapoarte intermediare ûi finale.Orice program/ proiect
trebuie sĈ cuprindĈ ûi prevederi de monitorizare/ raportare a realizĈrii prevederilor acŗiunii.
Rapoartele periodice de monitorizare au douĈ roluri principale. În primul rând, au rol de suport
pentru coordonator, care urmĈreûte ca acŗiunile sĈ fie conforme cu planul pentru a realiza
obiectivul propus. În al doilea rând, au rol de conûtientizare ûi interiorizare a obiectivului urmĈrit
la nivelul actorilor individuali ûi colectivi.
O centrare excesivĈ pe monitorizarea continuĈ implicĈ ûi riscuri. Un prim risc constĈ în crearea
unei rigiditĈŗi a acŗiunii. În loc ca acŗiunea sĈ fie mereu orientatĈ spre realizarea obiectivelor,
centrarea nereflexivĈ pe acŗiunile prevĈzute este o sursĈ foarte importantĈ de ineficienŗĈ: planul sa realizat, dar obiectivul nu a fost atins. Inovativitatea este blocatĈ. Se produce o închidere a
actorilor în faŗa unor oportunitĈŗi sau alternative. Al doilea risc este mistificarea raportĈrii. Actorii
sociali învaŗĈ rapid cĈi inovative de a utiliza strategic indicatorii de monitorizare, astfel încât
activitĈŗile „sĈ arate bine pe hârtie”. Instituŗia în loc sĈ înveŗe din greûeli, doar face lucrurile sĈ
arate bine în rapoarte, fĈrĈ sĈ revizuiascĈ eventualele neajunsuri ale planului sau ale obiectivelor.
Ca rezultat, funcŗia monitorizĈrii de a oferi un feedback cu rol corectiv se diminueazĈ
considerabil. În fine, controlul excesiv devine creeûterea contraproductivĈ a efortului orientat spre
raportare în detrimentului activitĈŗii propriu-zise.
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Monitorizarea dinamicii problemei de soluŗionat/ obiectivului de realizat. Scopul oricĈreui
program nu sĈ see facĈ niûte activitĈŗi, ci sĈ se realizeze obiectivele planificate, sĈ se producĈ
schimbĈrile aûeptate. SĈrĈcia s-a redus sau a crescut ? Mortalitatea infantilĈ cum se prezintĈ dupĈ o
perioadĈ de timp în raport cu nivelul iniŗial ? Ce s-a întâmplat cu abandonul ûcolar sau cu violenŗa
ûcolarĈ ?
Dinamica unei probleme nu depinde doar de realizarea activitĈŗilor prevĈzute, ci ûi de alŗi factori
în afara controlului acŗiunii proiectate. De aceea este necesarĈ o monitorizare în sine a dinamicii
problemei ûi, desigur, ûi a factorilor externi programului care contribuie la dinamica stĈrii sociale
luate în considerare. Performanŗele ûcolare pot fi îmbunĈtĈŗite prin schimbĈri de metodologie
ûcolarĈ ûi de organizare a ûcolii. Dar ûi de finanŗarea ûcolilor, de nivelul de bunĈstare a
colectivitĈŗii, de situaŗia familiilor etc. Monitorizarea contextului/ mediului relevant este esenŗialĈ:
identificarea tendinŗelor factorilor care contribuie, a riscurilor ûi a noilor oportunitĈŗi de
valorificat. Acest tip de monitorizare este vitalĈ mai ales atunci când contextul suferĈ schimbĈri
rapide de structurĈ.
Pentru o monitorizare eficientĈ este asiguratĈ de creerea unor indicatori. Sunt douĈ categorii de
indicatori:
a.

Indicatori ai stĈrii pue ca obiectiv de scchimbat/ realizat: sĈrĈcia,
formele de excluziune socialĈ, indicatorii de incluziune, nivelul de
pregĈtire profesionalĈ a tinerei generaŗii.

b.

Indicatori de performanŗĈ: indicatorii performanûelor de realizat prin
acŗiune: scĈderea abandonului ûcolar, accordarea de acte de identitate
a unui numĈr de persoane...

Indicatorii de performanŗĈ
Indicatori folosiŗi pentru a mĈsura progresul treptat ûi succesul final al unui proiect.
Indicatorii cheie, fie calitativi fie cantitativi, ar trebui sĈ fie:
x SMART - Specifici, MĈsurabili, Realiûti (Attainable), Relevanŗi ûi programaŗi în Timp;
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Valizi - sĈ mĈsoare ceea ce s-a stabilit cĈ trebuie mĈsurat;
Fideli - sĈ ducĈ la concluzii similare atunci când sunt utilizaŗi de cĈtre persoane diferite;
Sensibili la aspecte de gen - sĈ fie dezagregaŗi pe sexe;
Senzitivi - sĈ mĈsoare schimbĈrile importante ale situaŗiei mĈsurate;
Cost-eficienŗi - informaŗia obŗinutĈ sĈ merite costurile financiare ûi de timp ale procesului de culegere;
Actuali - sĈ fie cât mai simplu de cules ûi analizat suficient de repede;
Adecvaŗi capabilitĈŗilor ûi resurselor comunitĈŗii/ instituŗiei
SĈ foloseascĈ seturi de date sau indicatori existente pe plan local.
Conform DFID ûi Banca MondialĈ (2003)

Capacitatea instituŗiilor

7. Evaluarea

Evluarea reprezintĈ estimarea calitĈŗii unu program de dezvoltare socialĈ. A fost bine cĈ am lansat
un program ? Modul în care programul a fost lansat a fost bine sau prost conceput ?
O evaluare corectĈ trebuie sĈ aibĈ în vedere atât reaûizarea obiectivului considerat, cât ûi efectele
„colaterale”, pozitive ûi negative, ale desfĈûurĈrii programului.
Punctul de plecare a unei evaluĈri o reprezintĈ rĈspunsul la douĈ întrebĈri:
a. S-a realizat scopul/ obiectivul propus ? Indicatorii de stare.
b. Care este contribuŗia acŗiunii proiectate la dinamica obiectivului în raport cu influenŗa
unor factori exteriori. Poate cĈ starea pusĈ ca obiectiv s-a îmbunĈtĈŗit mai mult datoritĈ schimbĈrii
contextului, a factorilor exteriori, ûi mai puŗin acŗiunii proiectate. Sau poate cĈ ea s-a înrĈutĈŗit
datoritĈ înrĈutĈŗii contextului; dacĈ nu am fi acŗionat, degradarea stĈrii considerate ar fi fost mai
acentuatĈ.
Succesul/ insuccesul programului se datoreazĈ modului în care s-a realizat fiecare dintre fazele
procesului:
1. Planul conceputa fost realizat sau nu ?
2. A fost planul conceput bine sau nu ? S-ar putea ca insuccesul sĈ se datoreazĈ nu
nerealizĈrii planului, ci a inadecvĈrii acestuia.
3. Dar poate cĈ strategia care a stat la baza planului nu a fost bunĈ.
4. Dar poate cĈ obiectivele nu au fost corect formulate.
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5. În fine, poate chiar problema de soluŗionat a fost prost formulatĈ sau a fost o falsĈ
problemĈ. úi în acest ultim caz, întreaga activitatea a fost inutilĈ sau chair dĈunĈtaore.
Evaluarea este un mijloc de a învĈŗa din acŗiunile întreprinse în trecut ûi prezent, în vederea
deciziilor care sĈ îmbunĈtĈŗeascĈ implementarea ûi managementul activitĈŗilor din viitor.

Concept
x Evaluare

Activitate periodicĈ de analizĈ a relevanŗei unei strategii, plan,
program sau proiect, a eficienŗei ûi impactului acestuia, atât aûteptat
cât ûi neaûteptat, faŗĈ de obiectivele stabilite. Evaluarea poate duce la
modificĈri ale strategiei, planului, programului sau proiectului tocmai
pentru cĈ se concentreazĈ pe eficienŗa globalĈ a acestuia.

Evaluarea ûi celelalte faze ale proiectĈrii dezvoltĈrii
Evaluarea trebuie înŗeleasĈ ca parte integratĈ a ciclului oricĈrui program sau proiect, fiind
legatĈ de toate celelalte faze ale unui astfel de ciclu, ûi anume identificarea problemei, diagnoza
problemei, elaborarea obiectivelor de dezvoltare, a strategiei, a planului de acŗiune ûi
implementarea. Modul în care este identificatĈ ûi definitĈ problema orienteazĈ întreaga intervenŗie
ûi, implicit, evaluarea acesteia. Spre exemplu, dacĈ un proiect ar viza salvarea clĈdirilor înregistrate
ca monumente istorice, evaluarea s-ar concentra pe modul ûi mĈsura în care acŗiunile întreprinse
au atins acest obiectiv. În acelaûi timp însĈ, evaluarea ar putea evidenŗia din timp efectele sociale
ale acŗiunii: problema chiriaûilor sĈraci din aceste clĈdiri, care ar trebui sĈ determine revizuirea în
concordanŗĈ a strategiei ûi planului de acŗiune. Evaluarea stabileûte impactul proiectului prin
comparaŗia stĈrii finale cu problema identificatĈ iniŗial (în faza de diagnozĈ a problemei).
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cu procesul de planificare strategicĈ. Pe de o parte, tot ceea ce a fost planificat (obiective,
strategice, activitĈŗi, duratĈ, termene limitĈ, buget, metode) poate fi supus evaluĈrii. Pe de altĈ
parte, evaluarea (iniŗialĈ, continuĈ ûi finalĈ) poate modifica prin concluziile sale oricare dintre
aspectele planificate. Teoretic, între evaluare ûi planificare existĈ o relaŗie operaŗionalĈ
conform cĈreia o evaluare trebuie realizatĈ atât înainte cât ûi dupĈ fiecare pas al
procesului de planificare. În fine, evaluarea procesului de implementare este vitalĈ, pentru a
asigura informaŗiile necesare luĈrii deciziilor rapide sau urgente impuse de schimbĈrile de la nivelul
contextului, de diverse obstacole sau evenimente/factori neprevĈzuŗi, cu consecinŗe la nivelul
structurilor relevante.

Tipuri de evaluare
Începând cu anii 1960, odatĈ cu apariŗia programelor sociale ca instrument al politicilor sociale, au
fost dezvoltate o multitudine de tipuri diferite de evaluare.
Din punct de vedere al momentului realizĈrii, existĈ trei tipuri de evaluare:
x Evaluarea ex ante (preevaluare), realizatĈ înainte de implementarea programului/
proiectului, în scopul de a obŗine o prognozĈ cu privire la modul în care un program va funcŗiona
ûi va produce efectele dorite. Poate fi realizatĈ pe baza unui studiu de fezabilitate sau a unei
diagnoze iniŗiale.
x Evaluarea continuĈ, realizatĈ de-a lungul perioadei de desfĈûurare a proiectului sau
programului. Pe de o parte, evaluarea poate avea în vedere dinamica internĈ a procesului de
implementare a programului/ proiectului ûi rezultatele iniŗiale ale acestuia (atingerea obiectivelor
strategice, a ŗintelor specifice sau a prioritĈŗilor stabilite în cadrul procesului de planificare
strategicĈ). Pe de altĈ parte, evaluarea se poate concentra pe modul specific de implementare ûi
efectele acestuia (spre exemplu, pe implementarea principiilor precum parteneriatul, integrarea,
participarea sau distribuirea efectelor în teritoriu). Acest tip de evaluare este în principal bazat pe
datele culese prin monitorizare ûi este vital pentru corecŗia ûi revizuirea în timp real a planului de
acŗiune ûi activitĈŗilor.
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x Evaluare ex post, realizatĈ dupĈ finalizarea implementĈrii, în scopul de a furniza
informaŗii despre eficacitatea sau eficienŗa unui program/proiect. Adesea, se reccomandĈ ca
evaluarea ex post sĈ fie realizatĈ dupĈ finalizarea implementĈrii (câteva luni sau, în unele cazuri,
chiar un interval de timp mai lung). Ea este utilĈ pentru aprecierea efectelor indirecte ûi pe termen
lung ale proiectuilui/programului.
Evaluarea
ex-ante
(preliminarĈ)

Evaluare
la finalul
fazei
iniŗiale

Evaluare
continuĈ pe
perioada
implementĈrii

Evaluare de proces

Evaluarea ex-post, inclusiv analiza impactului

Evaluare de impact/de rezultate

Momentul
realizĈrii

Înainte de începere ûi/sau de-a lungul
perioadei de viaŗĈ a programului/
proiectului.

La finalul perioadei de implementare ûi/sau
dupĈ încheierea acesteia.

Obiectivele
evaluĈrii

CentratĈ pe îmbunĈtĈŗirea designului ûi
implementĈrii programului/ proiectului.

CentratĈ pe responsabilitĈŗile faŗĈ de beneficiari
ûi finanŗatori, pe identificarea lecŗiilor învĈŗate ûi
aplicabilitĈŗii acestora pentru implementarea ûi
managementul unor intervenŗii în viitor, precum
ûi pe optimizarea utilizĈrii resurselor bugetare.

PĈrŗile
interesate

AdresatĈ în principal managementului
programului/ proiectului.

AdresatĈ în principal pĈrŗilor interesate care nu
au fost direct implicate în managementul
intervenŗiei.
Conform DFID (2005a)

Din punct de vedere al conŗinutului, existĈ douĈ tipuri principale de evaluare:
x Evaluare de proces (numitĈ ûi evaluare formativĈ, datoritĈ capacitĈŗii ei de a îmbunĈtĈŗi,
prin rezultatele pe care le produce, proiectul/programul aflat în derulare) este centratĈ în principal
pe modul de implementare ûi de administrare a programului/proiectului, are ca scop creûterea
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calitĈŗii, perfecŗionarea programului evaluat ûi, în general, este asociatĈ cu metode calitative de
culegere ûi analizĈ a datelor.
x Evaluarea de impact (numitĈ ûi evaluarea sumativĈ sau de produs) urmĈreûte în
principal consecinŗele (pozitive/negative, intenŗionate/neintenŗionate, volatile/durabile) unui
program/proiect, are ca scop examinarea rezultatelor sau impactului programului ûi, cel mai
frecvent, utilizeazĈ metode cantitative de culegere ûi analizĈ a datelor. Evaluarea de impact are
adesea în vedere ûi efectele de la nivelul pĈrŗilor interesate: contribuŗia acestora la demararea
proiectului (idei, negocieri etc.), mobilizarea resurselor (financiare, materiale, umane etc.), efecte
ale proiectului în afara obiectivelor (schimbarea politicii unor instituŗii, lansarea unor noi iniŗiative,
stabilirea unor noi reŗele de cooperare interinstituŗionalĈ etc.), dar ûi eventualele obstacole induse
de accesul lor inegal la informaŗie sau relaŗia defectuoasĈ între parteneri.

Alte tipuri de evaluare, în funcŗie de:
x Evaluatori

x Participarea
beneficiarilor

Evaluare externĈ, care este realizatĈ de experŗi din afara echipei proiectului.
Evaluare internĈ, care este realizatĈ de structurile responsabile de
implementarea programului/proiectului.
Evaluarea participativĈ, beneficiarii intervenŗiei sunt în acelaûi timp ûi
evaluatorii ei. Beneficiarii ûi alte pĈrŗi interesate sunt implicaŗi atât în procesul
de elaborare, cât ûi în implementarea ûi evaluarea programului. Este mai
importantĈ în cazul intervenŗiilor comunitare, având în vedere cĈ acestea
vizeazĈ de cele mai multe ori participarea membrilor comunitĈŗii.
Evaluarea non-participativĈ, beneficiarii nu participĈ la evaluare.
Conform Manski ûi Garfinkel (1992)

Metode ûi tehnici de evaluare
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Evaluarea, deûi o practicĈ relativ nouĈ, ûi-a dezvoltat un set de metode ûi tehnici specifice,
împrumutate ûi adaptate din ûtiinŗele sociale ûi din economie. Au fost împrumutate atât metode
cantitative, cât ûi calitative.
Evaluarea prin metode cantitative urmĈreûte, de obicei, relaŗiile cauzĈ-efect generate de
intervenŗiile programului. Pentru aceasta, sunt culese date pe un eûantion, pe baza cĈrora sunt
evidenŗiate schimbĈrile pe care programul le-a produs. Metodele cantitative sunt caracterizate prin
rigoare, precizie ûi standardizare a instrumentelor utilizate.
Evaluarea prin metode calitative utilizeazĈ ca tehnici de culegere a datelor focus-grupul,
observaŗia sau interviul în profunzime. Metodele calitative pot avea fie rol exploratoriu în vederea
proiectĈrii unei evaluĈri cantitative, fie pot veni cu completĈri ûi explicaŗii la rezultatele obŗinute cu
ajutorul metodelor cantitative. Dar, evaluarea prin metode calitative are relevanŗĈ ûi în afara
combinaŗiei cu o evaluare bazatĈ pe metode cantitative. Metodele calitative, chiar dacĈ mai puŗin
exacte ûi fĈrĈ capacitatea de a fi generalizate, au avantajul accesibilitĈŗii din punctul de vedere al
costurilor. Doar cu ajutorul metodelor cantitative pot fi identificate mecanismele prin care
intervenŗia socialĈ influenŗeazĈ populaŗia-ŗintĈ. De asemenea, metodele calitative sunt foarte
importante în evaluarea participativĈ, cĈci doar prin intermediul lor pot beneficiarii sĈ participe la
evaluare.
Evaluarea prin metode economice are la bazĈ cuantificarea în unitĈŗi monetare atât a
elementelor ce ŗin de proces, cât ûi a celor ce ŗin de efecte. Acest tip de metode este foarte
important în condiŗiile în care trĈim într-o lume a raritĈŗii, în care nevoile depĈûesc cu mult
resursele limitate. Metodele economice sunt folosite de cele mai multe ori pentru a compara
diferite variante de program adresate aceleiaûi nevoi.
Analiza minimizĈrii costurilor nu îûi propune sĈ compare costurile cu beneficiile programelor, ci doar
sĈ estimeze ce program se poate realiza cu un buget cât mai mic. În fapt, în acest caz nu mai
conteazĈ care dintre programe este mai eficace sau eficient, ci dacĈ ele costĈ mai mult decât îûi
poate permite organizaŗia implicatĈ.
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Analizele de tip eeficienĈ, cost-eficacitate, cost-beneficiu ûi cost-utilitate pun în balanŗĈ ûi efectele
programului.
Analiza eficienŗei este metoda cea mai ambiŗioasĈ, calculând raportul dintre eficacitate ûi cost
utilizând o unitate de mĈsurĈ comunĈ.
Analiza cost-eficacitate nu cuantificĈ efectele programelor în unitĈŗi monetare, ci foloseûte
unitĈŗi naturale. O asemenea metodĈ de evaluare poate fi aplicatĈ doar dacĈ diferenŗele între
efectele variantelor comparate sunt strict cantitative. ComparĈm, spre exemplu, numĈrul de
ûomeri reintegraŗi pe piaŗa muncii, numĈrul de familii care primesc o locuinŗĈ, numĈrul de
gospodĈrii ce au acces la apĈ potabilĈ sau numĈrul de locuinŗe electrificate, raportându-le la
costurile monetare.
Analiza cost-beneficiu este utilizatĈ atunci când efectele intervenŗiilor sociale sunt diferite
calitativ. În acest caz, sunt cuantificate în unitĈŗi monetare atât inputurile, cât ûi efectele,
permiŗându-se astfel comparaŗia între diferitele opŗiuni. Cuantificarea efectelor în unitĈŗi monetare
nu este întotdeauna relevantĈ. Unele efecte, chiar dacĈ în termeni monetari mai puŗin importante,
au o utilitate socialĈ mai importantĈ.
Analiza cost-utilitate încearcĈ sĈ surprindĈ acest aspect, prin cuantificarea efectelor
intervenŗiei în unitĈŗi de mĈsurĈ relevante. AceastĈ metodĈ este utilizatĈ frecvent în domeniul
serviciilor medicale, utilitatea fiind convertitĈ, spre exemplu, în „zile de viaŗĈ sĈnĈtoasĈ”.
Evaluarea din perspectiva teoriilor schimbĈrii a fost promovatĈ de cĈtre criticii
evaluĈrilor bazate pe metode cantitative. Termenul de teorie în acest caz trebuie înŗeles în
accepŗiunea popularĈ de idei sau ipoteze despre ceva anume. Adepŗii metodei considerĈ cĈ orice
proiect este bazat pe o teorie a schimbĈrii, adicĈ pe ideile pe care oamenii le au despre cum acel
proiect le va schimba viaŗa ûi comunitatea. Este important sĈ se ŗinĈ cont de aceste teorii pentru
cĈ ele reflectĈ ûi contextul în care apare proiectul, ajutând astfel la identificarea factorilor externi
intervenŗiei comunitare. De asemenea, ea permite anticiparea efectelor pe termen lung ale
intervenŗiei. (Saraceno, 1999)
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Triangulaŗia
Metodele de evaluare sunt complementare ûi nu în relaŗie de opoziŗie. Nici una dintre metodele
discutate anterior nu are un grad de acurateŗe aflat deasupra oricĈrei îndoieli ûi nici nu este unanim
acceptatĈ de teoreticienii ûi practicienii evaluĈrii.

Concept
x Triangulaŗia
(triangulation)

MetodĈ de stabilire a gradului de acurateŗe a informaŗiilor în studiul
unui fenomen. ConstĈ în combinarea de trei sau mai multe surse
independente de date, evaluatori, teorii sau metode (spre exemplu,
interviuri, observaŗie, anchetĈ, documentare; date culese la diferite
momente), pentru a verifica dacĈ duc la aceleaûi concluzii. Concept cu
înŗeles apropiat de conceptul „coroborare”.

În realitate, evaluarea unei intervenŗii sociale utilizeazĈ o combinaŗie de metode alese în funcŗie de
o serie de factori, dintre care cei mai importanŗi sunt: (1) tipul de intervenŗie care este evaluatĈ; (2)
resursele financiare ûi de timp disponibile. O posibilĈ soluŗie este triangulaŗia. Aûa cum aratĈ
MĈŗĈuan (2002), sunt cunoscute patru tipuri de triangulaŗie: (a) triangulaŗia surselor de date, în
scopul îmbunĈtĈŗirii fiabilitĈŗii ûi validitĈŗii rezultatelor; (b) triangulaŗia evaluatorilor, mai multe
puncte de vedere asupra aceleiaûi probleme; (c) triangulaŗia teoriilor, mai multe abordĈri cu privire
la aceeaûi problemĈ; (d) triangulaŗia metodologicĈ, în scopul minimizĈrii efectelor metodelor
singulare. Triangulaŗia, totuûi, trebuie folositĈ cu precauŗie, cĈci se poate transforma într-o simplĈ
alĈturare a unor surse de date sau puncte de vedere, care nu garanteazĈ prin ea însĈûi
îmbunĈtĈŗirea calitĈŗii datelor, în schimb necesitĈ resurse financiare considerabile. Nu orice
evaluare are nevoie de triangulaŗie.
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Evaluarea ca instrument managerial ûi de decizie
Evaluarea trebuie vĈzutĈ ca un instrument managerial ûi de decizie, care furnizeazĈ sistematic
feedback administratorilor programului. Evaluarea reprezintĈ o estimare a eficienŗei globale a unei
intervenŗii, aratĈ în ce mĈsurĈ aceasta a soluŗionat problema sau a produs schimbarea urmĈritĈ. La
nivelul unei instituŗii (ûi nu doar a unui program/proiect), evaluarea constituie un instrument
important de analizĈ a ariei de responsabilitate asumatĈ formal ûi practic, ce pune în evidenŗĈ
mĈsura în care instituŗia respectivĈ se achitĈ de responsabilitĈŗi. Evaluarea, deci, impune
identificarea factorilor responsabili de succes, respectiv de eûec. De aceea, evaluarea este un
instrument managerial esenŗial pentru a evita risipa pe cĈi probate a fi ineficiente ûi a orienta
alocarea resurselor pe cĈi care duc la succes.
Înainte de a demara o evaluare, managementul trebuie sĈ stabileascĈ un scop ûi obiective clare pentru
aceasta, pornind de la diagnoza problemei sociale adresate, strategia ûi planul de acŗiune stabilite în
cadrul procesului de planificare strategicĈ.
În primul rând, pentru cĈ majoritatea programelor/proiectelor presupune participarea mai multor
grupuri/instituŗii cu interese posibil divergente sau chiar conflictuale, un element esenŗial pentru o
bunĈ desfĈûurare a programelor îl reprezintĈ partenariatului între acestea în stabilirea scopului ûi
obiectivelor evaluĈrii.
În al doilea rând, managementul trebuie sĈ determine nevoia de informaŗie la nivelul fiecĈrui
component al programului/proiectului ûi în funcŗie de aceasta, evaluarea se va concentra pe unul
sau mai multe dintre criteriile clasice de evaluare precum coerenŗa, eficienŗa, eficacitatea, viabilitatea,
relevanŗa, durabilitatea, sustenabilitatea, accesibilitatea, acoperirea etc. Evaluarea va fi proiectatĈ în
funcŗie de criteriul sau combinaŗia specificĈ de criterii pentru care se opteazĈ, cĈci evaluarea
viabilitĈŗii utilizeazĈ surse de informaŗie, metode ûi indicatori diferiŗi de, spre exemplu, evaluarea
relevanŗei.
În al treilea rând, evaluarea este proiectatĈ în funcŗie de momentul la care trebuie realizatĈ,
resursele disponibile ûi instituŗia/organizaŗia care o comandĈ. Instituŗia/ organizaŗia care comandĈ
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evaluarea (ûi, de obicei, o finanŗeazĈ) joacĈ un rol decisiv în stabilirea tipului de evaluare ce
urmeazĈ a fi realizatĈ, precum ûi în definirea scopului ûi obiectivelor acesteia.

Scopuri ûi obiective posibile ale evaluĈrii – CĈrei nevoi rĈspunde evaluarea?
1. Scop strategic: generarea de informaŗii

3. Scop demonstrativ: a demonstra anumite

pentru luarea de decizii.
Obiective derivate posibile:
x Luarea unor decizii generale legate de
program: continuare, modificare sau oprire
a programului vĈzut ca instrument de
implementare a politicii.
x Identificarea de noi programe
x Alegerea între mai multe alternative de
intervenŗie.

aspecte legate de program ûi a genera percepŗii
dezirabile asupra programului.
Obiective derivate posibile:
x Generarea unor percepŗii ûi atitudini
dezirabile, din punctul de vedere al
iniŗiatorilor evaluĈrii, faŗĈ de program.
x Confirmarea raŗionalitĈŗii unor decizii deja
luate
x Confirmarea unor roluri ûi poziŗii de putere
x Demonstrarea responsabilitĈŗilor faŗĈ de
program ale anumitor categorii de decidenŗi.

2. Scop praxiologic-formativ: îmbunĈtĈŗirea
practicilor în interiorul programului.
Obiective derivate posibile:
x ÎmbunĈtĈŗirea managementului programului
x Perfecŗionarea modului de lucru al echipei
x ÎmbunĈtĈŗirea modului de livrare a
serviciilor programului cĈtre beneficiari.
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4. Scop formal-birocratic: a consolida sau
perpetua anumite structuri birocratice, fĈrĈ nici un
rol în luarea vreunei decizii legate direct de program
sau de politica domeniului.
Obiective derivate posibile:
x Justificarea existenŗei unui compartiment de
evaluare în instituŗie
x NecesitĈŗi de raportare.
Conform MĈŗĈuan (2002)

Evaluarea trebuie planificatĈ încĈ de la începutul programului/proiectului. În concordanŗĈ cu
obiectivele evaluĈrii ûi în funcŗie de tipul ûi criteriile de evaluare pentru care se opteazĈ, sunt
stabiliŗi, de preferat în parteneriat, indicatorii de performanŗĈ (vezi pag. ....).
Aranjamentele instituŗionale dedicate evaluĈrii trebuie de asemenea stabilite de la începutul
programului/proiectului, în funcŗie de oamenii, procesele ûi evenimentele, precum ûi de tipurile de
instrumente de evaluare necesare pentru mĈsurarea progresului, atât la nivel global, cât ûi la nivelul
fiecĈrei componente. În plus, încĈ de la elaborarea unui program/proiect sunt prevĈzute modul ûi
procedurile prin care rezultatele evaluĈrii sunt încorporate în procesul de luare a deciziilor în
vederea revizuirii activitĈŗilor din viitor. În acelaûi timp sunt prevĈzute mecanisme de verificare ûi
validare, cu rol de minimizare a riscurilor de manipulare a rezultatelor evaluĈrii.

OportunitĈŗi ûi riscuri asociate evaluĈrii
Orice evaluare provoacĈ o serie de oportunitĈŗi ce trebuie exploatate, dar ûi riscuri ce trebuie
evitate. Conform manualului ILO pentru promovarea incluziunii sociale, principalele oportunitĈŗi
ûi riscuri asociate evaluĈrii sunt urmĈtoarele:
Principalele oportunitĈŗi asociate evaluĈrii:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

reflecŗie continuĈ asupra deciziilor ûi acŗiunilor din trecut,
evitarea repetĈrii greûelilor ûi risipirii resurselor,
integrarea cunoaûterii cumulate în diverse domenii ûi sectoare de acŗiune,
îmbunĈtĈŗirea deciziilor,
identificarea efectelor intenŗionate ûi neintenŗionate, pozitive ûi negative de la nivelul
diferitelor pĈrŗi interesate, durabilitatea în timp ûi distribuirea lor teritorialĈ,
prevenirea unor distorsiuni sau deraieri majore de la obiectivele stabilite,
favorizarea proceselor de inovare,
crearea unor spaŗii de comunicare ûi negociere între pĈrŗile interesate,
creûterea transferabilitĈŗii bunelor practici ûi a vizibilitĈŗii instituŗiilor.
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Riscurile asociate evaluĈrii includ:
o utilizarea ca mijloc de control a oamenilor ûi activitĈŗilor acestora, mai ales a grupurilor
defavorizate sau social excluse
o pseudoevaluare sau forme de abuz evaluativ
o transformarea evaluĈrii într-un exerciŗiu administrativ sau contabil „pe hârtie”, cu rol
de justificare a modului în care au fost cheltuite fondurile
o aplicarea mecanicĈ a evaluĈrii, fĈrĈ a lua în considerare contextul general ûi cel local
o alocarea defectuoasĈ de resurse ûi timp necesare realizĈrii evaluĈrii.

Atenŗie la pseudoevaluare ûi la abuz evaluativ
Pseudoevaluare

Forme de abuz evaluativ

EvaluĈri „controlate politic”, iniŗiate
de clienŗi care vor sĈ-ûi apere sau
menŗinĈ sfera de influenŗĈ.

„SpĈlarea ochilor” – limitarea atenŗiei la
aspectele favorabile ale programului
„SpĈlarea totalĈ” – evitarea oricĈrei
evaluĈri obiective
„SubmarinĈ” – evaluarea care are scopul
de a elimina un program
„Poza” – adoptarea unei posturi aparent
ûtiinŗificĈ ûi obiectivĈ, dar lipsitĈ de orice
substanŗĈ
„Amânarea” – întârzierea acŗiunii sub
pretextul aûteptĈrii unei evaluĈri, de care
însĈ nu este nevoie
„Substituŗia” – acoperirea eûecului unei
activitĈŗi esenŗiale unui program, prin
devierea atenŗiei cĈtre aspecte mai puŗin
relevante, dar mai uûor de justificat

EvaluĈri „inspirate din relaŗii publice”,
bazate pe nevoia de informaŗie a agenŗiilor
sau departamentelor de relaŗii publice, care
folosesc datele pentru a construi o imagine
pozitivĈ a programului.

(din Stufflebeam ûi Webster, 1981)

(din Suchman, 1967)

Conform MĈŗĈuan (2002)
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Prin acumularea de informaŗii de-a lungul timpului, evaluarea produce schimbĈri incrementale la
nivelul instituŗiilor ûi, mai larg, al societĈŗii. Analizele de evaluare duc la dezvoltarea bazei de
cunoûtinŗe a diferitelor discipline asociate dezvoltĈrii sociale, prin adĈugarea de noi informaŗii,
idei, abordĈri, perspective ûi tehnici.
La nivelul programului, evaluarea este un instrument de îmbunĈtĈŗire a comunicĈrii ûi realizĈrii
înŗelegerii între pĈrŗile interesate, precum ûi de îmbunĈtĈŗire a performanŗelor echipei de program.
La nivel general, evaluarea duce la întĈrirea în timp a simŗului de rĈspundere faŗĈ de societate al
instituŗiilor chemate sĈ decidĈ asupra ûi sĈ implementeze programe sociale.
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Capacitatea instituŗiilor

8. Feed-back ûi corecŗie
Un sistem fĈrĈ feedback nu se poate dezvolta.
El are mai multe funcŗii:
1. Corecŗie a acŗiunii
2. Motivare a performanŗei
3. ÎmbunĈtĈŗire a proiectĈrii acŗiunii
4. Motivare a explorĈrii alternativelor ûi reorientare
Feedback-ul se referĈ la transmiterea rezultatelor
obŗinute din activitĈŗile de monitorizare ûi
evaluare (constatĈri, concluzii, recomandĈri ûi
lecŗii învĈŗate), organizate ûi prezentate într-o
formĈ adecvatĈ diseminĈrii cĈtre pĈrŗile interesate,
în scopul de a îmbunĈtĈŗi managementul
programelor, procesul de luare a deciziilor ûi
procesul de învĈŗare la nivelul organizaŗiilor
(UNFPA, 2004).
Feedback-ul este o activitate desfĈûuratĈ
sistematic
de-a
lungul
procesului
de
implementare, care constĈ în: (1) utilizarea
informaŗiilor din M&E în cadrul procesului de
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Fazele procesului dezvoltĈrii sociale

Diagnoza
problemei

Elaborarea
obiectivelor de
dezvoltare
Identificarea
soluŗiilor
alternative

Identificarea
problemei

Feed-back
Corecŗie

Capacitatea
instituŗiei

Monitorizarea &
Evaluarea

Elaborarea
strategiei

Elaborarea
planului de
acŗiune
Implementarea

luare a deciziilor, (2) utilizarea informaŗiilor din M&E ca bazĈ a promovĈrii învĈŗĈrii
organizaŗionale ûi (3) organizarea ûi prezentarea informaŗiilor relevante din M&E într-o formĈ
adecvatĈ pentru diseminare cĈtre diferite pĈrŗi interesate.
Feedbackul oferit de monitorizare ûi de evaluare sunt distincte.
Feedback asociat monitorizĈrii

Feedback asociat evaluĈrii

SprijinĈ deciziile imediate mai mult decât
contribuie la procesul organizaŗional de
învĈŗare.

SprijinĈ dezvoltarea procesului
organizaŗional de învĈŗare mai mult
decât contribuie la deciziile imediate.

x ReprezintĈ o bazĈ pentru deciziile ûi
acŗiunile ce privesc procesul de
implementare a unui program în derulare.
x SemnaleazĈ o problemĈ ( disfuncŗionalitate)
înainte ca situaŗia sĈ se înrĈutĈŗeascĈ.
x IndicĈ domeniile în care se înregistreazĈ
progrese ûi pe cele care au nevoie de sprijin
suplimentar.

Evaluarea ex-post
x Ia forma lecŗiilor învĈŗate cu privire
la cĈile spre succes ûi cĈile spre eûec.
Evaluarea intermediarĈ
x IndicĈ domeniile în care se
înregistreazĈ progrese ûi pe cele care
au nevoie de sprijin suplimentar.
Conform UNDP (1997)

Procesul organizaŗional de învĈŗare
Procesul de învĈŗare din lecŗiile acŗiunilor din trecut este principalul mecanism de dezvoltare a
instituŗiilor ûi de întĈrire a responsabilitĈŗii acestora faŗĈ de cetĈŗean.
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Concept
x Proces
organizaŗional
de învĈŗare

Testarea continuĈ a experienŗei acumulate ûi transformarea
experienŗei în cunoaûtere relevantĈ în raport cu scopul principal
al organizaŗiei, care sĈ devinĈ accesibilĈ tuturor membrilor
organizaŗiei. (UNDP, 1997)

Lecŗiile din trecut devin cunoaûtere la nivelul organizaŗiei sau instituŗiei numai dacĈ sunt sistematic
diseminate cĈtre toŗi membrii acesteia. Feedback-ul presupune existenŗa unui proces de
comunicare în douĈ sensuri. Prin urmare, feedback-ul nu trebuie transformat într-unul de
informare a angajaŗilor, ci trebuie dezvoltate mecanismele de comunicare ale instituŗiei, astfel încât
angajaŗii sĈ poatĈ participa activ la proces. De asemenea, în afara instituŗiei, feedback-ul nu trebuie
limitat la diseminarea de informaŗii cĈtre alte pĈrŗi interesate relevante (comunitate, alte instituŗii ûi
organizaŗii, beneficiari), ci trebuie puse la punct mecanisme de comunicare care sĈ asigure accesul
la feedback al acestora. Existenŗa unor astfel de mecanisme funcŗionale de comunicare în
interiorul ûi în exteriorul instituŗiei vor face mai simplĈ ûi mai ieftinĈ organizarea unor procese de
consultare ûi asociere, în vederea unor acŗiuni viitoare. În plus, o bunĈ comunicare cu exteriorul
face instituŗia mai vizibilĈ, dar ûi mai credibilĈ prin creûterea gradului de transparenŗĈ a acŗiunilor
ûi rezultatelor. Efectul principal este creûterea încrederii colectivitĈŗii.

Cum folosim feedback-ul
Utilizarea feedback-ului depinde de oportunitatea, relevanŗa ûi orientarea spre acŗiune a
informaŗiei. Feedback-ul trebuie realizat astfel încât sĈ adauge valoare la procesul
de luare a deciziei, pe ansamblul ciclului de proiect sau program.
Lecŗiile relevante din trecut trebuiesc incluse în programele sau proiectele noi. În practicĈ, nici
un program sau proiect nu ar trebui sĈ fie aprobat dacĈ nu existĈ certitudinea cĈ au
fost cĈutate lecŗiile relevante ûi cĈ cele pertinente au fost deja aplicate în designul
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noilor programe sau proiecte.
Feedback-ul trebuie furnizat sistematic ûi cu regularitate. Feedbackul din monitorizare ûi
din evaluĈrile intermediare trebuie furnizat imediat, dacĈ se intenŗioneazĈ sĈ fie
utilizat la îmbunĈtĈŗirea implementĈrii. Acesta este ûi cazul evaluĈrilor finale de
proiecte ûi programe pentru care este luatĈ în considerare o a doua fazĈ/etapĈ. În
general, însĈ, feedback-ul din evaluĈrile ex-post trebuie sĈ fie disponibil atunci când
programe ûi proiecte noi sunt identificate, planificate ûi evaluate ex-ante.
Conform UNDP (1997)

DatoritĈ importanŗei corecŗiei ûi reorientĈrii în creûterea performanŗelor , este o condiŗie a
bunei organizĈri a unui program/ proiect includerea în planul de acŗiune a mecanismelor de
feedback.
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Paûii de urmat în instituŗia dumneavoastrĈ
Monitorizare, evaluare ûi feedback















Idee

96

Instituŗia a implementat proiecte ûi programe?
Instituŗia are un departament de dezvoltare, proiecte ûi programe? De ce resurse dispune
acest departament?
Monitorizarea continuĈ pentru proiectele ûi programele implementate cum a fost
realizatĈ? De un departament distinct, de departamentul financiar contabil sau altfel?
Monitorizarea activitĈŗilor instituŗiei este mai degrabĈ limitatĈ la aspectele financiare?
Instituŗia realizeazĈ monitorizare dinamicii vreunei probleme sociale? Este aceasta
realizatĈ sistematic ûi cu regularitate?
Instituŗia realizeazĈ evaluĈri ex-ante înainte de a aproba un proiect, program? Dar
evaluĈri intermediare? Dar evaluĈri ex-post?
Instituŗia realizeazĈ evaluĈri de proces? Dar de impact? Câte dintre acestea sunt
participative?
Cel mai des, cĈrei nevoi îi rĈspund evaluĈrile instituŗiei dvs.? (vezi pag. 78)
Indicatorii de performanŗĈ ai instituŗiei respectĈ criteriile de la pagina 64?
Cât de frecvent realizeazĈ instituŗia pseudoevaluĈri sau face abuz evaluativ?
ExistĈ feedback sistematic ûi cu regularitate?
Instituŗia a pus la punct un plan sau întreprinde acŗiuni de colectare sistematicĈ a lecŗiilor
învĈŗate privind bune practici sau rapoartele sunt „uitate prin sertare”?
ExistĈ proceduri ûi instrumente pentru replicarea de bune practici?
ExistĈ proceduri pentru diseminarea sistematicĈ a activitĈŗilor ûi rezultatelor instituŗiei
cĈtre alte pĈrŗi interesate? Dar pentru a promova procesul de învĈŗare organizaŗionalĈ?
Pe baza unui formular anonim, chestionaŗi angajaŗii instituŗiei în ce mĈsurĈ: (1) cunosc proiectele ûi
programele implementate?; (2) au avut informaŗii despre desfĈûurarea lor ûi principalele lecŗii?; (3) au
acces la feedback?; (4) instituŗia este cunoscutĈ ûi investitĈ cu încredere de beneficiari/populaŗie?

Ghid de evaluare

Paûi de urmat
În aceastĈ secŗiune sunt centralizaŗi paûii de urmat recomandaŗi pentru fiecare etapĈ. Pe baza
acestei grile, puteŗi identifica ariile în care ar trebui sĈ acŗionaŗi pentru a vĈ dezvolta instituŗia.
ÎntrebĈrile de mai jos însĈ nu trebuie înŗelese nici ca o reŗetĈ ûi nici ca o grilĈ standard de
autoevaluare a capacitĈŗii instituŗiei. Este mai degrabĈ o invitaŗie de a dezvolta mecanismele de
feedback intern ûi o invitaŗie pentru a vĈ baza pe experŗi pentru rĈspunsuri ûi recomandĈri
fundamentate ûtiinŗific.

Identificarea ûi diagnoza problemelor sociale










Cunoaûteŗi agenda localĈ formulatĈ la nivelul cetĈŗenilor comunitĈŗii; problemele formulate ûi modul în
care sunt ele prioritizate de cĈtre aceûtia?
În ce mĈsurĈ problemele sociale formulate la nivelul cetĈŗenilor intrĈ în aria de responsabilitate a
instituŗiei?
În ce mĈsurĈ instituŗia deŗine mecanisme ûi resurse (personal, spaŗii, resurse financiare, plan de
dezvoltare ûi monitorizare a acestei activitĈŗi) puse la dispoziŗia relaŗiei cu cetĈŗenii?
În ce mĈsurĈ instituŗia deŗine mecanisme ûi resurse (personal, spaŗii, resurse financiare, plan de
dezvoltare ûi monitorizare a acestei activitĈŗi) pentru colectarea ûi procesarea datelor?
Instituŗia, în mod sistematic, obŗine ûi/sau comunicĈ date privind problemele sociale de la/cĈtre
instituŗiile specializate relevante? Dar de la/cĈtre organizaŗii ale societĈŗii civile?
Datele culese de instituŗie sunt centralizate, clasificate ûi sistematizate?
În ce mĈsurĈ instituŗia alocĈ resurse integrate (de timp, materiale, umane) pentru analiza datelor? Se
realizeazĈ sistematic ûi cu regularitate?
Au fost realizate/ actualizate în ultimii doi ani diagnoze ale principalelor probleme sociale din aria de
responsabilitate a instituŗiei?
Cât de eficient sunt utilizate aceste informaŗii ûi de cĈtre cine?
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Stabilirea prioritĈŗilor ûi adoptarea obiectivelor de dezvoltare



Instituŗia a formulat o viziune? Pe ce orizont de timp?



Sunt formulate scopuri clare?



În ce relaŗie sunt scopurile instituŗiei cu problemele sociale formulate la nivelul cetĈŗenilor?



Sunt formulate obiectivele generale? Sunt acestea conforme regulii SMART?



A avut loc un proces de prioritizare? În ce a constat acesta? Care dintre elementele din tabelul de la
pagina 26 nu a fost utilizat în cadrul procesului de prioritizare?
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Care este misiunea instituŗiei?

Scopurile ûi obiectivele sunt operaŗionalizate în ŗinte specifice ûi activitĈŗi mĈsurabile?
Ŗintele specifice au asociaŗi indicatori de performanŗĈ?
Sunt ŗintele specifice conforme criteriilor de la pagina 33?



În ce mĈsurĈ au fost luate în considerare sursele de inspiraŗie de la pagina 34? Care a fost cea mai
importantĈ sursĈ? Care surse nu au fost utilizate ûi de ce?



Instituŗia a iniŗiat procese consultative în vederea formulĈrii obiectivelor ûi ŗintelor?

Identificarea ûi pre-evaluarea soluŗiilor alternative


Instituŗia formuleazĈ soluŗii alternative pentru variatele probleme incluse în aria sa de responsabilitate?



Care sunt principalele criterii utilizate de instituŗie pentru pre-evaluarea alternativelor?



Sunt pre-evaluate alternativele posibile în mod sistematic?



Deciziile privind soluŗiile (activitĈŗi sau mĈsuri) sunt luate pe baza unor procese consultative?



Instituŗia are puse la punct mecanisme ûi proceduri specifice pentru organizarea unor procese
consultative în vederea realizĈrii de decizii colective?



Care sunt principalele pĈrŗi interesate cu care instituŗia se consultĈ în mod sistematic?

Alegerea strategiei de acŗiune


Instituŗia a elaborat vreo strategie de acŗiune?



Elaborarea strategiei s-a bazat pe alternative între care s-a optat în urma unei pre-evaluĈri?



Strategia este coordonatĈ cu celelalte strategii relevante de la diferite niveluri?



Este strategia operaŗionalizatĈ într-un plan de acŗiune/ de mĈsuri/ de implementare?



Este strategia implementatĈ, monitorizatĈ ûi revizuitĈ în mod sistematic?



Cum este diseminatĈ strategia în cadrul instituŗiei?



Este strategia cunoscutĈ ûi asumatĈ de angajaŗii instituŗiei?




Cum este diseminatĈ strategia cĈtre celelalte instituŗii ûi cĈtre public?
Este strategia cunoscutĈ la nivelul colectivitĈŗii de referinŗĈ? Dar la nivelul altor instituŗii?
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Elaborarea planului de acŗiune


Instituŗia a elaborat vreun plan de acŗiune? Este acesta un document de sine stĈtĈtor?



Sunt operaŗionalizate toate strategiile în planuri de acŗiune sau doar unele dintre acestea?



Cum aŗi procedat cu strategiile pe care nu le-aŗi putut operaŗionaliza?



A dus elaborarea planului de acŗiune la reanalizarea strategiei?



Planul de acŗiune include identificarea ûi alocarea resurselor financiare?



Planul de acŗiune include indicatori de performanŗĈ pentru fiecare activitate/mĈsurĈ?



A fost stabilitĈ o structurĈ instituŗionalĈ de monitorizare înainte de începerea implementĈrii?



Este planul de acŗiune implementat, monitorizat ûi revizuit în mod sistematic?



Cum este diseminat planul de acŗiune în cadrul instituŗiei?



Este planul de acŗiune cunoscut ûi asumat de angajaŗii instituŗiei?



Planul de acŗiune atribuie responsabilitĈŗi unor pĈrŗi interesate din afara instituŗiei?



Aveŗi acorduri (înŗelegeri, protocoale) explicite cu aceste pĈrŗi interesate privind asumarea
responsabilitĈŗilor ûi alocarea resurselor necesare?
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Programele implementate de instituŗie au urmat un cadru logic (vezi pag. 57)?

Implementarea planului de acŗiune (a programelor ûi proiectelor)


În ce mĈsurĈ strategiile ûi planurile de acŗiune elaborate de instituŗie au fost implementate sau au
fost „uitate în sertar”?



Care este capacitatea instituŗiei de a coordona implementarea la diferite niveluri (vezi pag. 62)?



Are instituŗia mecanisme de mobilizare a resurselor financiare? Dar de mobilizare a resurselor
umane?



Care sunt punctele slabe ûi punctele tari ale instituŗiei în ceea ce priveûte mobilizarea resurselor
pentru implementarea strategiilor ûi planurilor?



Are instituŗia mecanisme de motivare a diferitelor pĈrŗi interesate?



În cadrul implementĈrii anumitor planuri de acŗiune instituŗia a avut capacitatea de a identifica
problemele de implementare? Au fost luate mĈsuri corective?



Ca urmare a implementĈrii, a fost revizuit vreun plan de acŗiune?



Cu ajutorul grilei de la pag. 62 evaluaŗi capacitatea de implementare a instituŗiei.



ExistĈ un vocabular aplicat în mod sistematic în instituŗie? Se face distincŗie între strategie ûi
planuri, programe ûi proiecte etc.
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Monitorizare, evaluare ûi feedback
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Instituŗia a implementat proiecte ûi programe?
Instituŗia are un departament de dezvoltare, proiecte ûi programe? De ce resurse dispune acest
departament?
Monitorizarea continuĈ pentru proiectele ûi programele implementate cum a fost realizatĈ? De un
departament distinct, de departamentul financiar contabil sau altfel?
Monitorizarea activitĈŗilor instituŗiei este mai degrabĈ limitatĈ la aspectele financiare?
Instituŗia realizeazĈ monitorizare dinamicii vreunei probleme sociale? Este aceasta realizatĈ sistematic ûi
cu regularitate?
Instituŗia realizeazĈ evaluĈri ex-ante înainte de a aproba un proiect, program? Dar evaluĈri intermediare?
Dar evaluĈri ex-post?
Instituŗia realizeazĈ evaluĈri de proces? Dar de impact? Câte dintre acestea sunt participative?
Cel mai des, cĈrei nevoi îi rĈspund evaluĈrile instituŗiei dvs.? (vezi pag. 78)
Indicatorii de performanŗĈ ai instituŗiei respectĈ criteriile de la pagina 64?
Cât de frecvent realizeazĈ instituŗia pseudoevaluĈri sau face abuz evaluativ?
ExistĈ feedback sistematic ûi cu regularitate?
Instituŗia a pus la punct un plan sau întreprinde acŗiuni de colectare sistematicĈ a lecŗiilor învĈŗate privind
bune practici sau rapoartele sunt „uitate prin sertare”?
ExistĈ proceduri ûi instrumente pentru replicarea de bune practici?
ExistĈ proceduri pentru diseminarea sistematicĈ a activitĈŗilor ûi rezultatelor instituŗiei cĈtre alte pĈrŗi
interesate? Dar pentru a promova procesul de învĈŗare organizaŗionalĈ?

Propunere de instrument pentru obŗinerea de feedback intern
Pe baza unui formular anonim, chestionaŗi angajaŗii instituŗiei în ce mĈsurĈ ...
1. cred cĈ instituŗia rĈspunde nevoilor reale ale cetĈŗenilor?
cereŗi idei de îmbunĈtĈŗire a situaŗiei.
2. cunosc viziunea, scopurile ûi obiectivele generale de dezvoltare? Sunt acestea „doar pe hârtie”?
contribuie acestea la o îmbunĈtĈŗire semnificativĈ a situaŗiilor problematice de la nivelul colectivitĈŗii
sau grupurilor-ŗintĈ?
3. reprezintĈ activitĈŗile instituŗiei soluŗii rezultate în urma unui proces de pre-evaluare ûi ierarhizare a
soluŗiilor alternative?
care sunt principalele pĈrŗi interesate care sunt în mod sistematic consultate în vederea formulĈrii ûi
pre-evaluĈrii soluŗiilor alternative?
reprezintĈ angajaŗii instituŗiei o parte care în mod sistematic este neglijatĈ în cadrul procesului de
formulare ûi pre-evaluare a soluŗiilor alternative?

4. este cunoscutĈ strategia de dezvoltare? Este strategia adecvatĈ colectivitĈŗii de referinŗĈ?
este strategia cunoscutĈ la nivelul colectivitĈŗii?
cum ar trebui modificatĈ strategia?
5. este cunoscut planul de acŗiune pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare?
este planul de acŗiune realist ûi fezabil?
sunt responsabilitĈŗile atribuite asumate?
cum ar trebui modificat planul de acŗiune?
6. este eficientĈ instituŗia în implementarea de proiecte ûi programe?
are instituŗia capacitate de coordonare?
existĈ un vocabular specific al instituŗiei în materie de dezvoltare prin programe ûi proiecte?
7. cunosc proiectele ûi programele implementate?
au avut informaŗii despre desfĈûurarea lor ûi principalele lecŗii?
au acces la feedback?
instituŗia este cunoscutĈ ûi investitĈ cu încredere de beneficiari/populaŗie?
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Ghid de evaluare

Mic glosar de termeni
Acest mic glosar de termeni include toate conceptele definite în text, plus un numĈr de termeni
relevanŗi, utilizaŗi în limbajul principalelor organizaŗii internaŗionale ûi donori.

A
ActivitĈŗi
(mĈsuri)

Soluŗii practice posibile pentru atingerea ŗelurilor, obiectivelor ûi scopurilor de
dezvoltare socialĈ.

AgendĈ publicĈ

ListĈ de probleme sociale identificate din perspectiva cetĈŗenilor.

Audit

Proces independent, obiectiv ûi sistematic de evaluare realizat pentru a îmbunĈtĈŗi
eficienŗa ûi performanŗa unei organizaŗii/instituŗii. VerificĈ concordanŗa cu regulile,
reglementĈrile, procedurile ûi politicile stabilite iniŗial ûi valideazĈ acurateŗea rapoartelor
financiare (UNFPA Toolkit, 2004).

B
Beneficiari

Indivizi, grupuri sau entitĈŗi a cĈror situaŗie se presupune cĈ se va îmbunĈtĈŗi (grupulŗintĈ) ûi alte grupuri a cĈror situaŗie s-ar putea îmbunĈtĈŗi ca rezultat al implementĈrii
(UNFPA Toolkit, 2004)

C
Context

Totalitatea situaŗiilor, fenomenelor ûi condiŗiilor exterioare programului, care afecteazĈ
pozitiv sau negativ realizarea acestuia.

D
Deficit de
implementare

Probleme de cooperare între diferitele agenŗii ûi actori sociali implicaŗi în materializarea
politicilor sociale (Hill, 1997).

Delegarea
autoritĈŗii

Înlocuirea deciziei luate de grup sau colectivitate cu o decizie luatĈ de o persoanĈ sau de
un organism specializat. (CĈtĈlin Zamfir, 1990)
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Dezvoltare
socialĈ

Orientare a unei ŗĈri, regiuni, comunitĈŗi sau instituŗii spre realizarea unei stĈri dezirabile,
stabilitĈ ca obiectiv de realizat printr-un proces planificat în timp, printr-un set de
acŗiuni conjugate. Abordarea tradiŗionalĈ este caracterizatĈ printr-un proces
predominant spontan de reacŗie la probleme. Abordarea actualĈ, orientatĈ spre
dezvoltare socialĈ, este caracterizatĈ prin punerea soluŗionĈrii problemelor sociale ca
obiectiv al dezvoltĈrii, asociate cu strategii, planuri ûi programe de acŗiune colectivĈ.

DiagnozĈ

Operaŗie premergĈtoare adoptĈrii unei soluŗii la o problemĈ, constând în identificarea
cauzelor unor procese negative care constituie substanŗa respectivei probleme, a
factorilor care ar putea influenŗa pozitiv sau negativ soluŗionarea acesteia. În diagnozĈ
intrĈ în primul rând formularea problemei de soluŗionat. Cu cât formularea acesteia este
mai adecvatĈ ûi mai clarĈ, cu atât ûansa de a identifica soluŗia cea mai bunĈ este mai
ridicatĈ. (C. Zamfir, 1993)

E
Echitate

MĈsura în care diferite grupuri sociale sunt tratate egal, nediscriminatoriu ûi nesubiectiv,
prin aplicarea normelor ûi regulilor existente.

Eficacitate

MĈsura în care o activitate satisface o nevoie,
realizeazĈ un obiectiv sau îndeplineûte o funcŗie.

EficienŗĈ

MĈsura rezultatelor unei activitĈŗi
raportate la eforturile fĈcute.

Evaluare

Activitate periodicĈ de mĈsurare a relevanŗei unei strategii, plan, program sau proiect, a
eficienŗei ûi impactului acestuia, atât aûteptat cât ûi neaûteptat, faŗĈ de obiectivele
stabilite. Evaluarea poate duce la modificĈri ale strategiei, planului, programului sau
proiectului tocmai pentru cĈ se concentreazĈ pe eficienŗa globalĈ a acestuia.

ExpertizĈ
tehnicĈ

Cunoûtinŗe, abilitĈŗi ûi aptitudini într-o arie specificĈ de activitate obŗinute prin educaŗie,
instruire ûi practicĈ, care permit unei persoane sĈ acŗioneze la cel mai înalt nivel de
performanŗĈ.

EficienŗĈ =

Eficacitate
Costuri

F
Feedback

Transmiterea rezultatelor obŗinute din activitĈŗile de monitorizare ûi evaluare, organizate
ûi prezentate într-o formĈ adecvatĈ diseminĈrii cĈtre pĈrŗile interesate, în scopul de a
îmbunĈtĈŗi managementul programelor, procesul de luare a deciziilor ûi procesul de
învĈŗare la nivelul organizaŗiilor. Feedbackul este generat de activitĈŗile de M&E ûi poate
include constatĈri, concluzii, recomandĈri ûi lecŗii învĈŗate din experienŗĈ. (UNFPA
Toolkit, 2004)

Fezabilitate

Fezabilitatea politicĈ se referĈ la resursele ûi consecinŗele politice implicate.
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Fezabilitatea administrativĈ se referĈ la contextul legal, social ûi administrativ existent,
precum ûi la resursele umane, financiare, logistice ûi de timp la dispoziŗia instituŗiei.

G
Grafic de
activitĈŗi

O diagramĈ Gantt, o reprezentare graficĈ care stabileûte momentul, durata ûi
succesiunea activitĈŗilor. Aceasta poate sĈ identifice ûi repere pentru monitorizarea
progresului înregistrat în implementare ûi responsabilitĈŗi pentru realizĈri intermediare.

I
Impact

Efecte pe termen lung – pozitive ûi negative – asupra unor grupuri identificabile,
produse de o strategie/intervenŗie de dezvoltare în mod direct sau indirect, intenŗionat
sau neintenŗionat. Aceste efecte pot fi de naturĈ economicĈ, socio-culturalĈ,
instituŗionalĈ, tehnologicĈ etc. (UNFPA Toolkit, 2004)

Implementare

Procesul prin care resursele sunt transformate în rezultate, în vederea atingerii scopurilor
ûi obiectivelor formulate în cadrul strategiei, prin desfĈûurarea secvenŗei de activitĈŗi
concrete prevĈzute în planul de acŗiune, în condiŗiile stabilite de responsabilitĈŗi,
termene, ûi resurse.

Input

Resursele financiare, umane, materiale, tehnologice ûi informaŗionale oferite de pĈrŗile
interesate (stakeholderi), care sunt utilizate pentru a implementa o strategie sau plan de
dezvoltare (UNFPA Toolkit, 2004).

IpotezĈ

Presupoziŗii privind comportamentelor beneficiarilor ûi efectele asupra acestora a
intervenŗiei realizate în cadrul programului.

M
Mijloace

Resurse umane, materiale, financiare sau de alt tip necesare pentru a desfĈûura
activitĈŗile.

Misiune

Raŗiunea pentru care existĈ instituŗia, rĈspunsul la întrebarea „de ce este nevoie de
aceastĈ instituŗie?”.

Monitorizare

Activitate continuĈ de urmĈrire a procesului de implementare a unei strategii, a unui
plan, program sau proiect în relaŗie cu niûte orare stabilite. Monitorizarea produce
informaŗii privind derularea procesului de implementare ûi operaŗiile specifice acestuia.

O
Obiectiv

Subordonat scopului, mai specific ûi cu ŗel intermediar. Uneori are asociaŗi indicatori.
Este operaŗionalizat în obiective specifice ûi, uneori, în sub-obiective.

OportunitĈŗi

Totalitatea situaŗiilor, fenomenelor ûi condiŗiilor exterioare programului, care afecteazĈ
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pozitiv realizarea acestuia.

P
Parteneriate
(consorŗii)

O grupare de persoane fizice sau juridice care implementeazĈ unul sau mai multe
programe ûi/sau proiecte. Poate fi o grupare permanentĈ, legal constituitĈ sau o grupare
informal constituitĈ. Toŗi membrii unui consorŗiu (lider ûi ceilalŗi parteneri) rĈspund
colectiv ûi individual faŗĈ de contractor.

PĈrŗi interesate
(stakeholder)

Organizaŗie guvernamentalĈ, neguvernamentalĈ, grupuri sociale sau comunitate care au
o mizĈ în luarea deciziei într-un sens sau altul, pentru cĈ sunt (potenŗial) interesate în sau
afectate de promovarea ûi realizarea unui obiectiv sau ŗel specific.

Planificare
strategicĈ sau
programare

ReprezintĈ un efort disciplinat ûi sistematic de a produce acŗiuni ûi decizii care
modeleazĈ ûi determinĈ ceea ce este, ce face ûi de ce face o instituŗie/ organizaŗie, cu
orientare spre viitor. Planificarea strategicĈ determinĈ direcŗia pe care va merge o
instituŗie în urmĈtorii ani – sau mai mult –, cum va ajunge acolo ûi cum va ûti dacĈ a
ajuns sau nu (McNamara, 2003).

ProblemĈ socialĈ

Un factor, un proces, o stare socialĈ sau naturalĈ care afecteazĈ negativ funcŗionarea
societĈŗii ûi condiŗia umanĈ. Problemele sociale pot fi însĈ ûi stĈri pozitive în mĈsura în
care apar sub forma oportunitĈŗilor de dezvoltare. (C. Zamfir, 2006)

Plan de acŗiune

Operaŗionalizarea unei strategii prin identificarea unor elemente constitutive, ûi anume
instituŗiile responsabile, resursele necesare ûi intervalele de timp implicate. Pentru fiecare
obiectiv (ûi sub-obiectiv, dacĈ este cazul), ŗintĈ specificĈ ûi activitate (sau mĈsurĈ) se
stabilesc: responsabili, resurse umane, materiale ûi financiare necesare, termene de
realizare ûi indicatori de performanŗĈ.

Proces
organizaŗional
de învĈŗare

Testarea continuĈ a experienŗei acumulate ûi transformarea experienŗei în cunoaûtere
relevantĈ în raport cu scopul principal al organizaŗiei, care sĈ devinĈ accesibilĈ tuturor
membrilor organizaŗiei. (UNDP, 1997)

Program

Intervenŗie limitatĈ în timp, care acoperĈ mai multe sectoare, tematici sau arii geografice,
foloseûte o abordare multidisciplinarĈ, implicĈ mai multe instituŗii ûi poate fi finanŗatĈ
din mai multe surse diferite (UNFPA Toolkit, 2004). De obicei, acoperĈ un întreg
domeniu prioritar ûi cuprinde o serie de proiecte.
* Programul social, în sensul cel mai larg, reprezintĈ un ansamblu planificat ûi coordonat
de resurse (materiale, financiare, umane) ûi activitĈŗi alocate, respectiv desfĈûurate pentru
o perioadĈ determinatĈ de timp sau pânĈ la atingerea unui obiectiv clar stabilit, în scopul
satisfacerii unei/unui set de nevoi sociale, al prevenirii sau rezolvĈrii unei/unui set de
probleme sociale.
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Proiect

Acŗiuni cu nivel de generalitate mai redus decât programele, cu o sferĈ de cuprindere
mai micĈ, un grad de complexitate mai redus ûi un orizont de timp mai scurt.

R
Rezultate
(outputuri,
outcomes)

Beneficiile furnizate grupurilor-ŗintĈ sub forma unor schimbĈri fizice, psihice, de
potenŗial, de comportament etc., ca urmare a implementĈrii activitĈŗilor care duc la
atingerea scopurilor ûi obiectivelor strategice. Acestea pot fi:
(a) bunuri sau produse tangibile
(b) servicii sau produse economice intangibile
(c) bunuri ûi servicii.
Spre deosebire de bunuri, serviciile nu pot fi depozitate ûi nu au prezenŗĈ fizicĈ.
Serviciile îûi pierd mult mai repede valoarea decât bunurile, cel puŗin la nivelul
percepŗiilor.
Anumite instituŗii fac distincŗie între rezultate (ansamblul schimbĈrilor produse de
program) ûi outputuri (produse sau servicii tangibile furnizate de program în mod direct
grupului-ŗintĈ).

Riscuri

Ansamblul condiŗiilor care, în eventualitatea producerii, ar afecta negativ realizarea
programului.

S
Scop

Instrumente prospective cu cel mai ridicat nivel de generalitate, care se referĈ la
schimbĈri la nivelul întregii societĈŗi sau al unui segment larg al acesteia. Formularea
scopurilor presupune utilizarea unor termeni abstracŗi, pentru care nu existĈ obiecte sau
fapte corespondente în realitate, ci doar la nivelul gândirii conceptuale.

Strategie

Document-cadru ce are la bazĈ principii generale, care orienteazĈ utilizarea resurselor
umane, materiale ûi financiare în vederea implementĈrii de activitĈŗi ce duc la obŗinerea
unor rezultate particulare. (UNFPA Toolkit, 2004)

T
Triangulaŗia
(triangulation)

MetodĈ de stabilire a gradului de acurateŗe a informaŗiilor în studiul unui fenomen sau
construct. ConstĈ în combinarea de trei sau mai multe surse independente de date,
evaluatori, teorii sau metode (spre exemplu, interviuri, observaŗie, anchetĈ,
documentare; date culese la diferite momente), pentru a verifica dacĈ duc la aceleaûi
concluzii. Concept cu înŗeles apropiat de conceptul „coroborare”.

Ŗinte, ŗel, target

Subordonate obiectivelor, concrete, mĈsurabile ûi finale. Au asociaŗi indicatori, cu un
anume nivel sau evoluŗie, considerate drept dezirabile.
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V
Viziune

Proiecŗia imaginativĈ pe termen lung asupra realitĈŗii pe care instituŗia vrea sĈ o
modeleze: cum va arĈta peste 10 sau 20 de ani societatea sau grupul-ŗintĈ, în urma
eforturilor depuse de instituŗie. Concept cvasi-sinonim cu cel de „scop”.
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Ghid de evaluare
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