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PLANIFICARE STRATEGICĂ 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 
 
Denumire modul: PLANIFICARE STRATEGICĂ 
Grup ţintă: personalul furnizorilor de servicii sociale 
 
Titular modul/Formator: Lect. univ. dr. Călina Ana Buţiu 
 
Buget timp: 30 ore 

Activităţi teoretice: 15 ore 
Activităţi  practice: 15 ore 

 
Obiective: 

 Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor fundamentale din domeniul planificării strategice 
 Cunoaşterea metodologiei elaborării planurilor strategice 
 Creşterea motivaţiei pentru abordarea strategică a dezvoltării organizaţionale  

 
Competenţe: 

 Capacitatea analiză a politicilor de dezvoltare organizaţională 
 Capacitatea de explicare şi interpretare a elementelor specifice planului strategic 
 Abilitatea de elaborare a unui plan strategic 
 Abilitatea de a lucra în echipă 

 
 
Nr. 
crt. Conţinuturi/Teme Forma de activitate Nr. 

ore 

1. Fundamentele teoretice ale planificării strategice Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

2 
2 

2. Componentele strategiei: Viziune, Misiune, Valori, Obiective, 
Resurse 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

2 
2 

3. 
 

Analiza strategică: analiza situaţiei actuale, analiza factorilor 
interesaţi, analiza PEST 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

2 
2 

4. 
 Alegerea strategică: Priorităţi şi Obiective  Activităţi teoretice 

Activităţi practice 
2 
2 

5. Soluţiile alternative  Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

1 
1 

6. Planul de acţiune Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

2 
2 

7. Implementarea strategiei Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

2 
2 

8. Monitorizarea şi Evaluarea Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

2 
2 

 Total ore  30 
 
Metodologia didactică: 
 
Tehnici educaţionale: prezentări, dezbateri, brainstorming, exerciţii, studii de caz, joc de rol. 
Mijloace educaţionale: tablă, videoproiector, prezentări power-point, foi cu exerciţii, fişe de lucru. 
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Prezentarea materialului de curs 
 Materialul reprezintă suportul informativ pentru cursul Planificare strategică din 
cadrul proiectului POSDRU/96/6.2/S/49743  “Dezvoltarea de programe de formare 
specifice pentru creşterea incluziunii sociale în scopul îmbunătăţirii accesului pe piaţa 
muncii”.  
Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918”Alba Iulia. Proiectul vizează dezvoltarea 
capitalului uman şi consolidarea capacităţii furnizorilor de servicii sociale prin oferirea 
gratuită de programe de formare pentru specialiştii acestora în scopul îmbunătăţirii 
accesului şi participării grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii. 
Suportul de curs este o adaptare a unui material realizat de un colectiv din care face parte 
şi autoarea (coordonat de Cătălin Zamfir, Laura Stanciu şi Manuela Sofia Stănculescu şi 
publicat în 2007 sub titlul Dezvoltarea socială. Capacitatea instituţiilor. Ghid de evaluare). 
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1. DE CE PLANIFICARE STRATEGICĂ? 
 

Organizaţiile sunt supuse proceselor de schimbare cu o frecvenţă şi intensitate tot 
mai mare. Complexitatea mediului, dinamica mare a componenţelor sale le obligă să-şi 
evalueze permanent situaţia în contextul în care-şi desfăşoară activitatea şi să reacţioneze 
sau să acţioneze anticipat la provocările cu care se confruntă. 

Schimbările îşi au sursele în factori de ordin extern sau interni pentru o organizaţie 
şi pot să fie de natură să genereze doar o uşoară ajustare a acesteia, din punct de vedere 
funcţional şi structural, sau, din contră, poate să conducă la o reproiectare de esenţă a 
acesteia.  
 Mai mult, timpul în care aceasta poate să reacţioneze reprezintă de cele mai multe 
ori, o variabilă critică pentru supravieţuirea şi dezvoltarea acesteia. În continuare, 
prezentăm câteva dintre cauzele ce determină organizaţiile să fie pregătite în orice 
moment pentru schimbare şi care au un impact semnificativ asupra acestora (UCRAP, 
2003): 

 oamenii sunt tot mai bine pregătiţi, cunoştinţele deţinute de personalul unei 
organizaţii se amplifică permanent 

 dezvoltarea tehnologiei informaţionale 
 ritmul rapid al inovării în toate domeniile de activitate 
 mişcarea liberă a resurselor la nivel global 
 diversitatea forţei de muncă 
 pieţele devin supra-aprovizionate, oferta este mai mare decât cererea 
 concurenţa pentru atragerea clienţilor este tot mai acerbă 
 domeniile tradiţionale fără concurenţă, precum învăţământul, arta ajung să 

concureze pe segmente tot mai bine delimitate 
 globalizarea. 
 
Pentru a fi eficace organizaţiile trebuie să aibă capacitatea de a conduce 

incertitudinea din mediu iar prognoza şi planificarea sunt activităţi cu importanţă majoră, 
strâns legate de schimbările din mediu. Indiferent de natura schimbării din mediu căreia 
organizaţia trebuie să-i facă faţă, o organizaţie care nu are un plan, va eşua mai devreme 
sau mai târziu. Planificarea poate atenua efectele adverse ale schimbărilor din mediu  
(Avasilicăi, 2009). 

Planificarea este un proces prin care organizaţiile încearcă să anticipeze 
schimbările şi să se adapteze în aşa fel încât să asigure atingerea obiectivelor 
organizaţionale. Mulţi teoreticieni ai managementului consideră că planificarea reprezintă 
cea mai importantă sarcină a managerilor. 

În ultimele decenii se insistă tot mai mult asupra strategiilor realizate participativ, 
prin procese democratice, în principal ca urmare a reacţiei la planurile realizate exclusiv de 
manageri sau planificatori specializaţi, într-un mod aproape  ritualic şi cu rezultate „ de 
sertar”.  Democraţia nu se reduce la dreptul de a fi auzit, ci implică şi oportunitatea de a 
putea influenţa opiniile şi acţiunile celor care au puterea. Implică a fi nerăbdător şi 
pasionat, informat şi implicat. Puterea reală a democraţiei stă în cât este de deschisă spre 
a include în procesul ei pe cât mai mulţi. Nu numai elita este cea care ar trebui să ia 
hotărâri, susţine Fischer (2006) . Aceste principii trebuie să stea la baza făuririi planurilor 
strategice de către autorităţile locale şi comunităţile lor. 

Cheia planificării strategice se află în proces şi nu în produsul său, planul.  
 

Pentru ca procesul să fie eficace, el trebuie să fie: 
 cuprinzător – să angajeze în proces toată gama factorilor interesaţi 
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 interactiv – să confrunte situaţia prezentă cu situaţia potenţială 

 integrator – să lege în concepţie şi acţiune toate nivelele, de sus în jos şi de jos în 
sus 

 iterativ – să recunoască faptul că sistemele, ca şi mediul în care acestea se 
manifestă, sunt în continuă schimbare şi că nici un plan nu îşi păstrează în timp 
valoarea neschimbată.  
Există un o adevărată avalanşă de idei şi dezbateri pe tema planificării strategice. 

Pe parcursul ultimei decade a mileniului rolul planificării strategice a căpătat un nou 
înţeles, odată cu atenţia acordată auto – guvernării democratice şi societăţii civile, precum 
şi datorită conştientizării din ce în ce mai mari a nevoii şi importanţei participării mai largi la 
evenimentele şi activităţile ce privesc comunitatea. 

Procesul planificării strategice este foarte divers. Acesta este un semn bun şi 
provoacă utilizatorii să îşi creeze propria lor abordare folosind o mulţime de modele 
disponibile. Nevoia de a fi creativ şi vizionar se manifestă nu numai în ce priveşte 
conţinutul viziunilor şi planurilor, dar şi în procesul de creare a lor.  
 Dacă secolul al XX-lea a fost secolul revoluţiei organizaţiilor, secolul XXI este cu 
atât mai mult secolul organizaţiilor, afirma profesorul Cătălin Zamfir (2007). Autorul face 
referire la faptul că aproape toate acţiunile sociale de dezvoltare au loc în şi prin 
organizaţii şi la nevoia de reformă profundă a instituţiilor publice, care au cunoscut o 
extindere spectaculoasă urmată de o criză a eficienţei lor. 
 
„Viitorul este tot mai mult o stare de construit. Credem că instituţiile publice suferă, din 
acest motiv, o restructurare profundă. Tradiţional ele se concentrau pe soluţionarea 
problemelor curente, aplicând legislaţia. [...] În ultimul timp instituţiile publice se orientează 
spre schimbarea socială printr-un efort organizat, desfăşurat în timp. De la aplicarea 
legislaţiei pentru soluţionarea problemelor punctuale la dezvoltarea de programe/proiecte. 
O nouă competenţă este necesară. Orientarea spre construirea viitorului constă în 
schimbarea profilului activităţii instituţiilor: din rezolvarea de probleme punctuale, în 
activităţi de dezvoltare proiectată şi planificată. Pentru aceasta este nevoie de 
instrumente.” 

[Zamfir, Stoica, Stănculescu, 2007, pp. 5-6] 
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2. FAZELE PROIECTĂRII DEZVOLTĂRII SOCIALE 
 

Procesul de dezvoltare planificată 
este prezentat aici sub forma a opt 
faze succesive. Procesul are un 
caracter ciclic, incluzând 
mecanisme de feed-back şi corecţie 
pe tot parcursul său.  

Orice proces de dezvoltare 
planificată începe prin identificarea 
unei probleme, continuă cu 
proiectarea acţiunii, învăţarea din 
experienţa acţiunii, corecţie, şi apoi 
din nou acţiune. Revenirile la faze 
anterioare sunt necesare datorită 
acumulării de noi cunoştinţe, 
evaluării continue a activităţii sau 
apariţiei unor noi oportunităţi.  

Prima fază: identificarea şi diagnoza  problemelor sociale. Orice proces de dezvoltare 
porneşte de la problemele cu care sistemul social respectiv se confruntă, inclusiv cu 
oportunităţile de schimbare prefigurate.  
 
Faza a doua: stabilirea priorităţilor şi adoptarea obiectivelor de dezvoltare.  Limitarea 
resurselor impune ierarhizarea problemelor de abordat şi alegerea celor mai importante. 
Formularea explicită a criteriilor de stabilire a priorităţilor este importantă pentru evitarea 
alegerii sub presiune sau, adesea, a conjuncturilor. Orice adoptare a unor obiective 
exprimă priorităţile stabilite implicit sau explicit.  
 
Faza a treia: identificarea soluţiilor alternative şi alegerea strategiei de acţiune. După 
stabilirea obiectivului de acţiune se pune imediat problema modalităţii de atingere a 
acestuia: adoptarea strategiei de acţiune. Alegerea strategiei presupune identificarea 
„căilor posibile de acţiune”, a alternativelor şi a alegerii dintre acestea cea considerată a fi 
cea mai bună. Strategia este o direcţie globală de acţiune. De exemplu, disputa dintre 
neoliberalism şi social-democraţie. Social-democraţia consideră că reducerea sărăciei 
trebuie realizată în principal prin dezvoltarea unui sistem de protecţie socială, atât prin 
suport cu beneficii financiare a celor în nevoie, prin ridicarea celor cu venituri mici la un 
nivel mini decent, cât şi prin instrumente active de îmbunătăţire a capacităţii lor de a 
produce veniturile pentru un standard decent de viaţă. Neoliberalismul a adoptat o altă 
strategie: scăderea cheltuielile sociale publice prin reducerea taxelor şi a contribuţiilor 
sociale se presupune a stimula relansarea economiei care, la rândul ei, va oferi mai multe 
locuri de muncă, reducând astfel sărăcia. Totodată, reducerea beneficiilor sociale va 
motiva „săracii” să facă eforturi mai mari pentru a ieşi din sărăcie.  
 
Faza a patra: operaţionalizarea strategiei într-un plan de acţiune. Strategia, ca direcţie 
globală de acţiune cu principiile care fundează opţiunea, nu conţine măsurile concrete, în 
orizonturi de timp specificate, responsabilităţi, atribuirea de resurse. Un nou concept a 
ocupat un loc important în paradigma dezvoltări sociale: planul de acţiune. Planul de 
acţiune reprezintă o operaţionalizare a strategiei în termeni de o pluralitate de subobiective 

Capacitatea 
organizaţiei 

8. Feed-
back  

5. Implementarea 

3b. Elaborarea 
strategiei 

2. Elaborarea 
obiectivelor de 
dezvoltare 

Fazele proiectării dezvoltării sociale  

3a. Identificarea 
soluţiilor 
alternative 
 

7. Evaluarea 
        6. Monitorizarea 
 

1a. Identificarea 
problemelor 

1b. Diagnoza 
problemelor 

4. Elaborarea 
planului de 
acţiune 
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care, împreună, duc la atingerea obiectivului global. Subobiectivele sunt întinse pe 
perioade de timp, cu ţinte intermediare. 
 
Faza a cincia: implementarea planurilor de acţiune. Planurile cu un grad mare de 
complexitate, antrenează o mulţime de actori sociali, instituţii, organizaţii, grupuri sociale, 
comunităţi. Procesul de elaborare a acestora poate fi deosebit de laborios, antrenând mulţi 
actori sociali, specialişti, instituţii, organizaţii. Odată elaborate şi adoptate, multe dintre ele 
rămân nerealizate, fiind „uitate în sertare”. Şi planurile cunosc o dinamică similară cu cea a 
problemelor sociale. Momentele de criză activizează voinţa de acţiune. Dezvoltarea unei 
strategii/ plan este un răspuns la presiunea de acţiune. Elaborarea şi adoptarea acestora 
relaxează presiunea de acţiune. La aceasta se adaugă dificultăţile de implementare, fapt 
care duce la „uitarea” planului. 
 
Faza a şasea: monitorizarea. Conceptul de monitorizare reprezintă un proces de 
„urmărire” continuă a acţiunii planificate şi a stării de schimbat. Sunt două sensuri 
distincte, dar complementare ale monitorizării:  

a. monitorizarea implementării planului. Implementarea planului reprezintă o mulţime 
de acţiuni ale actorilor implicaţi. Aceştia pot avea motivaţii diferite, interese 
convergente sau divergente, priorităţi proprii. Monitorizare nu evaluează „rezultatul” 
acţiunii, ci procesul. Rapoartele de monitorizare au mai multe funcţii. În primul rând 
se asigură aplicarea planului pentru a realiza, prin aplicarea acestuia, obiectivul 
propus. În al doilea rând, se asigură orientarea continuă a actorilor implicaţi în a 
acţiona în direcţia conţinută în plan. Se creează o conştientizarea şi internalizarea 
obiectivului.  

b. monitorizarea dinamicii problemei de soluţionat/ obiectivului de realizat. Paralel cu 
monitorizarea implementării planului de acţiune este nevoie de o monitorizare 
continuă a dinamicii problemei de soluţionate în sine. Sărăcia scade/ creşte/ 
staţionează? Nu numai implementarea unei strategii determină dinamica respectivei 
probleme sociale şi nici doar calitatea acesteia, ci şi intervenţia altor factori. Este 
deci necesară o monitorizare în sine a dinamicii problemei, căutându-se să se 
identifice atât contribuţia strategiei/planului, cât şi intervenţia altor factori.  

Faza a şaptea: evaluarea strategiei/planului. Monitorizarea asigură implementarea cu 
succes a planului, dar nu neapărat realizarea obiectivului global propus. Aceasta depinde 
nu numai de aplicarea consecventă a planului, dar şi de calitatea strategiei/ planului. 
Riscul monitorizării este de a crea o anumită rigiditate acţiunii, o deschidere insuficientă 
pentru critica opţiunii strategice/ planului şi explorarea alternativelor.  
Conceptul de evaluare deschide un alt tip de analiză: raportarea strategiei/ planului la 
soluţionarea problemei/ realizarea obiectivului propus, eficacitatea globală a acţiunii 
sociale. Evaluarea la sfârşitul unui ciclu de acţiune este esenţială pentru a se evita risipa 
efortului pe căi probate a fi insuficiente. 
 
Faza a opta: feed-back şi corecţie. Procesul dezvoltării sociale are, aşa cum am 
menţionat în începutul capitolului, un caracter ciclic, cu reveniri în fazele anterioare pentru 
a include un mecanism de feed-back şi corecţie. Feedback-ul include activităţi de 
transmitere către părţile interesate a concluziilor, recomandărilor şi lecţiilor învăţate din 
activităţile de monitorizare şi evaluare. 
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2.1. Identificarea şi diagnoza problemelor 
 
De regulă activităţile sociale sunt orientate 
spre rezolvarea problemelor cu care 
comunitatea se confruntă.  
Ce este o problemă socială ?  
Definiţiile date problemei sociale sunt 
diverse şi depind de perspectiva sociologică 
sub care sunt tratate. O definiţie 
operaţională este formulată de Dobb (1995) 
astfel:  
 
Problema socială reprezintă o situaţie 
indezirabilă care este considerată de un 
segment important al societăţii ca fiind 
suficient de serioasă pentru a necesita 
acţiune colectivă în vederea obţinerii unei 
ameliorări semnificative şi a unei 
dezirabilităţi crescute.   
Cătălin Zamfir (2007) defineşte problema socială ca reprezentând fie un proces social 
care afectează advers colectivitatea, fie o oportunitate de dezvoltare care trebuie 
fructificată. Explozia sărăciei sau apariţia traficului de fiinţe umane sunt procese sociale 
negative. Restructurarea social-economică şi democratizarea sunt oportunităţi oferite de 
colapsul sistemului socialist, care trebuie fructificate.  
Pentru că o problemă socială este conectată cu acţiunea, atitudinea colectivităţii faţă de 
aceasta este crucială în dinamica socială. Din punctul de vedere al atitudinii colectivităţii, o 
problemă socială poate fi: 
Problemă potenţială – nu este identificată de către colectivitate ca o problemă socială, 
dar în anumite condiţii, ea poate fi asumată de către comunitate ca problemă. 
Problemă asumată – este identificată ca o problemă socială şi, prin aceasta, este 
asumată ca o preocupare de către colectivitate. Identificarea şi asumarea problemei este 
prima formă a conştientizării colective a unei probleme sociale. În funcţie de modul de 
asumare, o problemă poate avea trei stări distincte: 
 

 Problemă latentă – o problemă considerată de către colectivitate ca problemă 
socială, asociată cu îngrijorare, dar fără a se întreprinde ceva în legătură cu ea. 
Latenţa este prima formă de conştientizare a problemei. Nu orice problemă 
generează neapărat o acţiune. În lipsa mijloacelor de a-i face faţă, colectivitatea 
poate dezvolta o atitudine pasivă, de resemnare în faţa ei. Adesea criza 
problemelor explozive a fost continuată de criza soluţiilor. În vechea paradigmă, în 
situaţii de criză, răspunsul instituţiilor pune accentul fie pe opresiunea prin forţă a 
proceselor negative şi a nemulţumirilor, fie pe acţiuni imediate şi punctuale (spre 
exemplu, acordarea unor beneficii care să relaxeze presiunea crizei). În multe 
cazuri, dezamăgite de eşecurile eforturilor depuse, colectivităţile umane s-au 
resemnat să trăiască cu problemele nerezolvate. 

 
 Problemă manifestă – o problemă considerată de colectivitate drept problemă 

socială importantă, pentru soluţionarea căreia trebuie să se acţioneze. Faţă de ea 
se dezvoltă o atitudine activă. Schimbarea de atitudine faţă de o problemă poate fi 

Capacitatea 
organizaţieituţiei Feed-

back  

Implementarea 

Elaborarea 
strategiei 

Elaborarea 
obiectivelor 
de dezvoltare 
emei 

Fazele proiectării dezvoltării sociale 

Identificarea 
soluţiilor 
alternative 

Monitorizarea & 
Evaluarea 

Identificarea 
problemei 

Diagnoza 
problemei 

Elaborarea 
planului de 
acţiune 
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produsă de doi factori: (a) Creşterea presiunii problemei prin consecinţele ei; (b) 
Apariţia de oportunităţi de soluţionare a problemei: resurse, capacitate colectivă. 

 
Lista de probleme sociale identificate alcătuieşte agenda publică. La constituirea 

agendei publice contribuie sistemul politic (parlamentul, guvernul, partidele politice), 
instituţiile publice (naţionale şi locale), cetăţenii, organizaţiile şi asociaţiile civice, institutele 
de cercetare, universităţile şi, nu în ultimul rând, mass media. 

Atât definirea şi formularea problemelor, cât şi percepţia asupra gravităţii, urgenţei, şi 
priorităţilor problemelor sociale diferă de la o categorie socială la alta, aşa cum diferă şi 
nevoile. În timp ce tinerii sunt preocupaţi de găsirea unui loc de muncă, pensionarii sunt 
preocupaţi de problema medicamentelor. Aşadar, diferite segmente sociale vor propune 
teme şi priorităţi diferite pe agenda publică. 

Problemele sociale diferă şi în funcţie de tipul colectivităţii, precum şi de la o regiune la 
alta, de la un judeţ la altul, de la o localitate la alta, de la un cartier sau sat la altul. Nevoile 
populaţiei dintr-o comună diferă sensibil de cele ale populaţiei dintr-un oraş 
monoindustrial, precum şi faţă de cele ale locuitorilor marilor oraşe. Nevoile populaţiei 
dintr-o zonă inundabilă vor fi diferite de cele ale locuitorilor dintr-o zonă secetoasă. De 
asemenea, fluidizarea traficului este considerată o problemă majoră în Bucureşti, fiind o 
prioritate pe agenda publică, în timp ce în oraşele mai mici sau în comune, această 
problemă este periferică sau inexistentă. 

Instituţiile au propria lor agendă: guvernul, ministerele, agenţiile, partidele politice, 
autorităţile publice locale. Dialogul şi confruntarea politică reprezintă în mare măsură 
promovarea agendelor politice ale actorilor sociali.  

Există însă şi false probleme, utilizate ca instrumente de luptă politică şi manipulare.  
 
Diagnoza problemelor sociale 
 
Pentru a acţiona eficient este necesară o diagnoză cât mai clară a problemelor pe care 
actorii doresc să le soluţioneze. Diagnoza unei probleme sociale presupune următoarele 
operaţii: 
(1) Estimarea 

dimensiunii 
(amplorii) 
problemei 

Exemplu: câţi copii sunt abandonaţi de familiile naturale, câţi 
săraci sunt, câte persoane cu un anumit tip de handicap etc. 
Statistica socială cuprinde o largă varietate de indicatori 
sociali-economici şi demografici care permit estimarea 
dimensiunilor unei probleme sociale, a dinamicii acesteia, a 
factorilor determinanţi, precum şi a efectelor. 

(2) Identificarea 
cauzelor 

A acţiona asupra unei probleme înseamnă în primul rând a 
acţiona asupra factorilor care generează respectiva problemă, 
deci asupra cauzelor. 

(3) Identificarea 
efectelor 

Estimarea efectelor negative şi pozitive, identificarea efectelor 
neaşteptate. Estimarea efectelor reprezintă baza motivării 
acţiunii colective. 

(4) Stabilirea 
priorităţilor 

Gravitatea unei probleme/ avantajele fructificării unei 
oportunităţi stau la baza stabilirii priorităţilor. 
Prioritatea. Nu toate problemele cu care ne confruntăm pot fi 
abordate la un moment dat. Resursele de care dispunem – 
economice, efort uman şi colectiv – sunt mereu limitate. Ele nu 
pot fi distribuite egal tuturor problemelor pe care le asumăm, ci 
diferenţiat, în funcţie de gravitate/urgenţa/importanţa acordată.  
Prioritizarea reprezintă un proces crucial în proiectarea unui 



 

 11

proces de dezvoltare. De corectitudinea sa depinde eficienţa 
globală a acţiunii. 

(5) Prognoza 
dinamicii 
problemei 

Dinamica unei probleme depinde de acţiunea socială asupra ei, 
dar şi de intervenţia altor factori. Dinamica sărăciei este 
determinată de politicile anti-sărăcie, dar şi de dezvoltarea 
globală a economiei. Chiar dacă nu se întreprinde nimic, 
sărăcia va fi absorbită de creşterea economică. Dar este 
important de ştiut în ce măsură creşterea economică reduce 
sărăcia; care sunt segmentele sociale a căror sărăcie nu este 
afectată semnificativ de creşterea economică. 

(6) Atitudinea 
colectivităţii 

În ce măsură în percepţia colectivă problema este potenţială 
sau asumată (latentă, manifestă sau centrală). Opiniile 
cetăţenilor privind problemele sociale, diferenţiate pe segmente 
sociale, sunt importante pentru că influenţează agendele 
politice, care stabilesc priorităţile la nivel naţional/local.  

 
Deci, datele privind problemele sociale vizează atât informaţii cu privire la problemele 
sociale în sine (spre exemplu, date statistice care semnalează existenţa unor probleme), 
cât şi informaţii referitoare la modul în care acestea sunt reflectate la nivelul conştiinţei 
colective, precum şi privind voinţa colectivă de a acţiona pentru soluţionarea acestora.  
Aceste date sunt culese prin metode diverse, de la dialog cu beneficiarii, partenerii sau 
publicul şi până la sondaje de opinie, studii comunitare sau analize de conţinut (presă, 
discurs politic). Un număr mare de instituţii culeg astfel de date, printre care institutele de 
cercetare, organizaţiile neguvernamentale, ministerele şi agenţiile, sindicatele, mass 
media etc. Pentru identificarea informaţiilor relevante, colectarea, procesarea şi 
gestionarea acestora, orice instituţie ar trebui să dezvolte mecanisme şi proceduri 
specifice. Eficienţa unei instituţii depinde de nivelul şi calitatea datelor de care dispune, dar 
mai ales de capacitatea de a identifica, analiza şi utiliza în mod inteligent datele existente. 
 
Surse de date privind problemele sociale 

Instituţiile 
specializate şi 
instituţiile de 
cercetare 

În această categorie sunt cuprinse instituţiile furnizoare de 
date publice, instituţiile administrative asociate, organismele 
internaţionale, instituţiile furnizoare de date pe bază de 
protocol. Instituţiile care deţin mecanisme de clasificare, 
centralizare şi gestionare a acestor informaţii pot furniza o 
imagine coerentă şi integrată asupra problemelor existente, 
cât şi asupra stadiilor de rezolvare a acestora. 

Organizaţiile societăţii 
civile 

ONG-urile, sindicatele şi diversele asociaţii deţin date 
sintetizate, organizate şi focalizate pe domenii de interes bine 
specificate, care pot oferi instituţiei o imagine în profunzime 
asupra unor problematici sociale concrete, precum şi 
informaţii detaliate despre centralitatea şi urgenţa acestora. 

Agendele globale Agendele naţionale şi internaţionale (spre exemplu, Agenda 
21, Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului etc.) se constituie 
atât în surse de informaţii cu privire la problemele sociale, cât 
şi de formulare şi stabilire a unor priorităţi. Informaţiile din 
această categorie au un caracter de adecvare şi calibrare la 
strategiile naţionale şi internaţionale de dezvoltare. 

Mass-media Mass-media joacă un rol important atât în ceea ce priveşte 
receptarea şi sintetizarea informaţiilor provenite din mediul 



 

 12

social/comunitar, cât şi în ceea ce priveşte formularea 
problemelor şi fixarea lor în conştiinţa colectivă. 

Instituţia respectivă (1) Un rol central în culegerea opiniilor cetăţenilor revine 
existenţei unor departamente, birouri, persoane special 
desemnate etc., destinate relaţiilor cu publicul. De asemenea, 
se pot organiza forumuri de discuţii sau acţiuni de tipul „cutia 
cetăţeanului”, „porţi deschise”. Deşi informaţiile astfel obţinute 
sunt slab structurate, ele pot oferi o bază pentru identificarea 
unor teme de maxim interes sau cu caracter urgent din 
perspectiva cetăţenilor. 
(2) Evaluări şi studii pe care le iniţiază instituţia în vederea 
identificării şi analizei problemelor sociale existente, a 
estimării potenţialului de participare a cetăţenilor în rezolvarea 
problemelor, precum şi a evaluării diverselor tipuri de soluţii. 

 
Întrebări şi aplicaţii 
Identificarea şi diagnoza problemelor sociale 
 

 Cunoaşteţi agenda locală formulată la nivelul cetăţenilor comunităţii;  problemele 
formulate şi modul în care sunt ele prioritizate de către aceştia? 

 În ce măsură problemele sociale formulate la nivelul cetăţenilor intră în aria de 
responsabilitate a instituţiei? 

 În ce măsură instituţia deţine mecanisme şi resurse (personal, spaţii, resurse 
financiare, plan de dezvoltare şi monitorizare a acestei activităţi) puse la dispoziţia 
relaţiei cu cetăţenii? 

 În ce măsură instituţia deţine mecanisme şi resurse (personal, spaţii, resurse 
financiare, plan de dezvoltare şi monitorizare a acestei activităţi) pentru colectarea 
şi procesarea datelor? 

 Instituţia, în mod sistematic, obţine şi/sau comunică date privind problemele sociale 
de la/către instituţiile specializate relevante? Dar de la/către organizaţii ale societăţii 
civile? 

 Datele culese de instituţie sunt centralizate, clasificate şi sistematizate? 
 În ce măsură instituţia alocă resurse integrate (de timp, materiale, umane) pentru 

analiza datelor? Se realizează sistematic şi cu regularitate?  
 Au fost realizate/ actualizate în ultimii doi ani diagnoze ale principalelor probleme 

sociale din aria de responsabilitate a instituţiei? 
 Cât de eficient sunt utilizate aceste informaţii şi de către cine? 

 
Idee Pe baza unui formular anonim, chestionaţi angajaţii instituţiei în ce măsură cred 

că instituţia răspunde nevoilor reale ale cetăţenilor şi cereţi idei de îmbunătăţire a situaţiei. 
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2.2. Stabilirea priorităţilor şi adoptarea obiectivelor de dezvoltare 
 
Există probleme sociale care se rezolvă 
punctual, prin aplicarea reglementărilor. 
Problemele sociale complexe (cum sunt 
sărăcia, reducerea poluării etc.) se pot însă 
soluţiona doar printr-un set de acţiuni 
desfăşurate în timp: programe/proiecte de 
dezvoltare. 
 
Priorităţi/prioritizare 
Nici un sistem nu se poate ocupa de toate 
problemele cu care se confruntă. Distribuirea 
resurselor limitate impune alegeri dificile: 
stabilirea de priorităţi. Resursele sunt 
concentrate pe unele probleme; alte 
probleme sunt acoperite cu resurse „de 
întreţinere”, departe de necesar; în fine, altele 
sunt trecute în latenţă.  
În practica societăţilor/ instituţiilor există tipuri limită de proceduri de prioritizare: 

1. Urgenţa. Sunt probleme ale unui sistem care au efecte destructive profunde – 
variabilele critice.  Intervenţia aici devine o urgenţă a sistemului, generând o 
prioritate. Se produce ceea ce se numeşte schimbare prin crize. 

2. Identificarea variabilelor strategice – componente ale sistemului care au două 
caracteristici: (a) Acţiunea asupra lor produce schimbări dezirabile în întregul sistem 
şi (b) Sunt manipulabile, pot fi schimbate prin intervenţie. Prioritatea stabilită pe  
baza identificării variabilelor strategice sunt variabile ale dezvoltării.  

Criteriile cel mai des utilizate pentru stabilirea priorităţilor sunt: (1) echitatea, (2) eficienţa, 
(3) costurile (raportul cost-beneficiu) şi (4) fezabilitatea (administrativă, politică). 
Procesul prioritizării. Stabilirea priorităţilor reprezintă un proces politic-social complex, 
care implică interacţiunea dintre actori sociali diverşi şi poate avea la bază: 

a. Analiza produsă de comunitatea ştiinţifică, un actor social important.  
b. Personalităţile politice şi specialiştii din sistemul administraţiei publice naţionale şi 

locale.  
c. Agenda politică - sistem ierarhizat de priorităţi adoptate de guvern, ministere, 

autorităţi publice locale, partide etc. În dialogul/ confruntarea politică agendele 
politice ocupă locul central. 

d. Grupuri politice care promovează interese particulare (economice sau politice).  
e. Asociaţiile şi organizaţiile care promovează interesele diferitelor segmente ale 

comunităţii.  
f. Agenda internaţională. Agenda Uniunii Europene reprezintă un factor important de 

stabilire a priorităţilor ţărilor membre. Mai ales primii ani de tranziţie, actorii 
occidentali (spre exemplu, FMI şi Banca Mondială) au avut o intervenţie importantă 
în stabilirea priorităţilor, a temelor importante la nivel naţional.  

g. Opinia publică de care actorii politici trebuie să ţină seama. Sondajele de opinie 
reprezintă un mecanism important de cristalizare a opiniei publice (membrii 
colectivităţii capătă conştiinţa colectivă) şi de informare a actorilor politici. 

h. Acţiunile colective: grupuri sociale active, coagulări de acţiune colectivă, cum sunt 
demonstraţiile. 

Capacitatea 
organizaţiei 
 

Feed-back  
Corecţie 

Implementarea 

Elaborarea 
strategiei 

Elaborarea 
obiectivelor 
de dezvoltare 
emei 

Fazele proiectării dezvoltării sociale 

Identificarea 
soluţiilor 
alternative 

Monitorizarea & 
Evaluarea 

Identificare
a problemei 

Diagnoza 
problemei 

Elaborarea 
planului de 
acţiune 
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i. Exploziile sociale disruptive care pot genera urgenţe: revolte sau creştere 
îngrijorătoare a unor fenomene negative precum criminalitatea, abandonul şcolar, 
abandonul copiilor. 

Mecanismele democratice reprezintă garanţia corectitudinii procesului de stabilire a 
priorităţilor, principiile parteneriatului şi transparenţei sunt componente vitale care 
garantează democratizarea întregului proces.  
 
Formularea şi adoptarea obiectivelor de dezvoltare 
Priorităţile stabilesc direcţia acţiunii şi se concretizează în scopuri şi obiective. Scopurile şi 
obiectivele au un caracter regulator pentru acţiunile concrete, sunt concretizarea în 
limbajul acţiunii a problemelor de soluţionat. Prin urmare, în absenţa unor scopuri şi 
obiective asumate, nu se poate vorbi despre activităţi sistematice de soluţionare a 
problemelor şi cu atât mai puţin despre dezvoltare. 
Formularea scopurilor şi obiectivelor dezvoltării presupune enunţarea cât mai clară a 
schimbării care este dorită şi propusă. Cu alte cuvinte, înseamnă formularea unui răspuns 
la întrebarea: „ce trebuie urmărit?” sau „atins?”. 
 
Concepte 

 Viziune Proiecţia imaginativă pe termen lung asupra realităţii pe care instituţia vrea 
să o modeleze: cum va arăta peste 10 sau 20 de ani societatea sau grupul-ţintă, în 
urma eforturilor depuse de instituţie. Stabileşte direcţiile de acţiune şi priorităţile 
fundamentale. 

 Misiune Raţiunea pentru care există instituţia, răspunsul la întrebările „de ce este   
nevoie de această instituţie?” şi „cum poate să contribuie instituţia la punerea în 
practică a viziunii?”. 
 

Obiectivele stabilesc ce îşi propune un actor social să realizeze într-o perioadă de timp 
determinată, de exemplu perioada unei guvernări. De regulă, problemele sociale prezintă 
un grad ridicat de complexitate şi pot fi soluţionate/ parţial rezolvate pe perioade, de cele 
mai multe ori, nedeterminate. Eradicarea sărăciei, eliminarea delincvenţei, incluziunea 
socială. Scopurile reprezintă conversiunea în termenii de acţiune stabilite pe perioade 
delimitate şi cu resurse acordate. De cele mai multe ori, obiectivele reprezintă componente 
ale unor probleme complexe, variabile ale problemei sistem.  
În procesul de planificare a dezvoltării sociale, scopurile sunt instrumentele prospective 
cu cel mai ridicat nivel de generalitate, „reperul” cel mai general în direcţia precizării 
schimbărilor propuse: se referă la schimbări la nivelul întregii societăţi sau al unui segment 
larg al acesteia. Fixarea scopurilor este urmată de specificarea obiectivelor (şi uneori, 
sub-obiectivelor), ţintelor şi activităţilor. 
Scopurile şi obiectivele au o relevanţă care variază în timp şi de la o colectivitate la alta. 
Prin urmare, acestea trebuie reanalizate cu ritmicitate, cu acest prilej şi procesul de 
stabilire a priorităţilor fiind necesar să fie reluat. 
 
Instrumentele procesului de proiectare a dezvoltării 

 Scop Vârful 
ierarhiei 

Ţel foarte general, care indică 
direcţia sau schimbarea dorită. 

Prea general pentru a fi măsurat. 

 Obiective Subordonate 
scopului 

Ţeluri intermediare, mai specifice, 
sectoriale. 

De preferat să aibă asociaţi 
indicatori. 

 Ţinte Subordonate 
obiectivelor 

Ţeluri concrete, măsurabile într-un 
orizont de timp delimitat. 

Sunt măsurabile, reprezintă un 
nivel precizat clar al unui indicator  
într-un orizont de timp delimitat, 
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nivel  considerat ca dezirabil. 
 Activităţi 

(măsuri) 
Baza 
ierarhiei 

Ţel concret, direct observabil, paşii 
concreţi care trebuie puşi în 
practică. 

Obligatoriu au asociaţi indicatori. 

 
Elemente necesare pentru stabilirea priorităţilor 
Diagnoza problemei 
Stabilirea priorităţilor: agenda politică 
Stabilirea scopului 
Lista obiectivelor posibile 
 conştientizarea alternativelor de acţiune corespunzătoare adoptării fiecăruia dintre 

obiectivele posibile  
 analiza raporturilor dintre obiectivele posibile: contradicţie, compatibilitate, grad de 

generalitate 
 analiza raporturilor dintre aceste obiective şi altele urmărite în prezent 
 măsura în care atingerea obiectivelor ar rezolva problemele identificate 

Determinarea urgenţei intervenţiei 
  amploarea efectelor benefice aşteptate 
  consecinţele nedorite în cazul nepromovării obiectivelor respective 
  percepţia părţilor interesate cu privire la gradul de prioritate 
  măsura în care, fără contribuţia instituţiei respective, obiectivele nu ar fi promovate 
  din ce moment trebuie demarată implementarea obiectivelor respective  
  până când trebuie realizate obiectivele respective 

Evaluarea capacităţii instituţiei  
  capacitatea organizaţională: contribuţia aşteptată a instituţiei, contribuţia aşteptată din 

partea altor instituţii; capacitatea de a face lobby pentru obiectivul promovat; nivelul de 
intervenţie preconizat (naţional sau local, general sau sectorial).  

  resursele financiare disponibile pentru urmărirea obiectivului 
  costurile, de toate tipurile, implicate   
  obstacolele pentru promovarea obiectivului 

Evaluări ex-ante 
 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului – Ţinte pentru România până în 2009/2015 
 

SCOP DEZVOLTAREA UMANĂ DURABILĂ 
Obiectiv 1 Reducerea sărăciei severe 
Ţinta 1: Înjumătăţirea ratei sărăciei severe până în 2009, în comparaţie cu 2002 
Ţinta 2: Înjumătăţirea deficitului de consum al populaţiei sărace sever până în 

2009, în comparaţie cu 2002, şi reducerea polarizării sociale 
Ţinta 3: Creşterea gradului de ocupare a tinerilor (15-24 ani) 
Ţinta 4: Susţinerea producătorilor şi procesatorilor agricoli 
Ţinta 5: Reducerea semnificativă a incidenţei taliei mici pentru vârstă la copii, 

între anii 2001 şi 2015, mai ales în mediul rural 
Obiectiv 2 Creşterea ratei de absolvire în învăţământul obligatoriu 
Ţinta 6: Asigurarea ca, până în anul 2012, copiii din mediul rural să finalizeze 

ciclul complet de învăţământ primar şi gimnazial, în proporţie de cel puţin 
95% 

Ţinta 7: Creşterea ratei alfabetizării populaţiei rome 
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Obiectiv 3 Promovarea egalităţii între sexe şi afirmarea femeilor 
Ţinta 8: Creşterea gradului de ocupare a femeilor 
Obiectiv 4 Reducerea mortalităţii infantile  
Ţinta 9: Înjumătăţirea, între anii 2002 şi 2015, a ratei mortalităţii copiilor cu vârsta 

între 1 şi 4 ani 
Ţinta 10: Reducerea cu 40%, între anii 2002 şi 2015, a mortalităţii infantile 
Ţinta 11: Eliminarea rujeolei până în anul 2007 
Obiectiv 5 Îmbunătăţirea sănătăţii materne 
Ţinta 12: Înjumătăţirea, între anii 2001 şi 2009, a ratei mortalităţii materne 
Obiectiv 6 Combaterea HIV/SIDA şi a tuberculozei 
Ţinta 13: Menţinerea incidenţei HIV/SIDA în anul 2007 la nivelul celei din anul 

2002 
Ţinta 14: Stoparea creşterii, în anul 2005, şi începutul regresiei incidenţei 

tuberculozei 
Ţinta 15: Asigurarea accesului la medicamente esenţiale, la preţuri accesibile 
Obiectiv 7 Asigurarea durabilităţii mediului 
Ţinta 16: Creşterea gradului de împădurire, de la 27% la 35% din suprafaţa ţării, 

până în anul 2040 
Ţinta 17: Creşterea proporţiei ariilor protejate, de la 2,56% din suprafaţa ţării în 

1990, la 10% în 2015 
Ţinta 18: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
Ţinta 19: Dublarea, până în 2015, a procentului persoanelor care au acces la apă 

potabilă   
Obiectiv 8 Dezvoltarea comunicaţiilor şi a societăţii informaţionale 
Ţinta 20: Dezvoltarea numărului de abonaţi la telefonia fixă între anii 2001 şi 2015 
Ţinta 21: Creşterea numărului de calculatoare cu o rată de cel puţin 20% anual. 

 
Trecerea treptată dinspre scopuri către activităţi reprezintă un proces de precizare 
succesivă a conţinutului strategic al proiectării dezvoltării sociale. Cu alte cuvinte, se face 
trecerea de la (scop) „ceea ce trebuie urmărit” exprimat în termeni abstracţi la modalităţi 
concrete, controlabile, observabile şi măsurabile de atingere a acestuia. Obiectivele de 
Dezvoltare ale Mileniului, prezentate pe pagina anterioară, oferă o bună ilustrare. 
Atingerea unui anumit scop se poate realiza pe o multitudine de căi. Spre exemplu, 
reducerea sărăciei se poate realiza prin creştere economică sau prin măsuri de protecţie 
socială pasive, active sau o combinaţie specifică a acestora. Accentul poate fi pus pe 
creşterea accesului la educaţie, la locuri de muncă, prin dezvoltarea infrastructurii rurale 
etc. Prin urmare, oricărui scop îi corespund o multitudine de obiective posibile la fel cum 
fiecărui obiectiv îi pot corespunde ţinte şi activităţi diferite. Formularea obiectivelor, ulterior 
formularea ţintelor şi activităţilor presupun, deci, opţiuni succesive pentru anumite căi 
specifice de soluţionare a problemei şi, astfel, de atingere a scopului. Aceste opţiuni 
depind de amploarea vizată a schimbării, de perioada avută în vedere, dar şi de resursele 
umane şi financiare de care dispune instituţia. Alegerea unor căi specifice de atingere a 
scopului trebuie să fie fundamentată pe evaluarea stării iniţiale: diagnoza problemei 
sociale şi evaluarea capacităţii instituţionale. Pe de altă parte, în această etapă sunt 
precizaţi indicatorii care vor măsura obiectivele, ţintele şi activităţile, cu alte cuvinte este 
structurat în linii mari sistemul de monitorizare şi evaluare. 

Scopurile şi obiectivele generale bine formulate au următoarele caracteristici: 
 Sunt relevante pentru colectivitatea de referinţă  (grup social, comunitate locală, 

regiune, ţară), propunând inovare socială şi o îmbunătăţire semnificativă a situaţiei 
acesteia, care să justifice canalizarea atenţiei, eforturilor şi resurselor de tot felul. 
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Relevanţa unui scop sau obiectiv nu este însă constantă, ci variază în timp în funcţie 
de oportunităţile şi pericolele noi apărute în societate. Spre exemplu, obiectivul de 
aderare la U.E. a fost relevant pentru România între 1996 şi 2006.   

 Sunt formulate clar şi fără echivoc. 

 Nu reprezintă doar o „listă de dorinţe” (wishfull thinking). 
Regula SMART de formulare a obiectivelor 
Specific Precizează un singur rezultat aşteptat 
Măsurabil Este măsurabil (are asociaţi indicatori clari) 
Realizabil (Attainable) Este realist, ţinând cont de resursele disponibile 
Realist Este centrat pe rezultat, care se aşteaptă să aducă o 

ameliorare semnificativă Timp Este clar limitat în timp; prin urmare, nu este „permanent” 
 
Procesul de planificare strategică în vederea dezvoltării sociale riscă să rămână „doar pe 
hârtie” dacă rămâne la stadiul de formulare a scopurilor şi obiectivelor generale. Spre 
exemplu, încercaţi să citiţi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului de la pagina 31 doar la 
nivelul scopului şi obiectivelor generale. Scopul şi obiectivele capătă un caracter regulator 
pentru acţiunile concrete ale instituţiei doar dacă sunt operaţionalizate în ţinte şi activităţi 
clar specificate. 
 
Criterii utile pentru formularea ţintelor specifice 

 Pot fi măsurate adecvat Sunt formulate în termeni acţionali, folosind verbe 
(spre exemplu, înjumătăţirea, dublarea, stoparea, 
reducerea, creşterea etc.) 
Prevăd îmbunătăţirea cuantificabilă a unei situaţii 
bine precizate  
Precizează o dată clară până la care 
îmbunătăţirea va fi realizată 

 Sunt realiste, dar ambiţioase Sunt fezabile, adică ţintele pot fi realizate în 
condiţiile date. Fezabilitatea este demonstrabilă, 
de exemplu, prin evidenţa că alţii, în condiţii 
similare, au atins ţinta respectivă. 

 Sunt semnificative, fac o 
diferenţă 

Atingerea ţintei respective duce la o îmbunătăţire 
semnificativă 

 Sunt uşor de înţeles Sunt formulate într-o manieră intuitivă, pe înţelesul 
tuturor 

 Sunt asumate de instituţie Actorii responsabili de implementare sunt implicaţi 
în etapa de formulare a procesului de planificare. 

Formularea scopului şi obiectivelor este realizată de către decidenţii politici dar 
există o arie largă de factori care influenţează adoptarea unor scopuri şi obiective ale 
dezvoltării, care pot fi de ordin politic, economic, social sau cultural. În plus, există o 
mulţime de agenţi ai schimbării care influenţează adoptarea acestora, în combinaţii mai 
restrânse sau mai largi. În ultimul timp se pune un accent din ce în ce mai puternic pe rolul 
specialiştilor şi pe derularea unui proces larg de consultare a tuturor actorilor sociali 
interesaţi. În cazul în care scopurile stabilite la nivelul instituţiei nu sunt percepute ca 
probleme la nivelul colectivităţii (spre exemplu, aprovizionarea cu apă curentă în unele 
sate), atunci ele trebuie promovate pentru a fi asumate de colectivitate, prin campanii de 
informare şi acţiuni de creştere a participării comunitare. 
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Principalele surse de inspiraţie în etapa de formulare a obiectivelor 

 Diagnoza problemelor sociale, care ar trebui finalizată cu o serie de recomandări 
privind acţiunile necesare. 

 Modelele de succes fie ale instituţiei în cauză, fie ale altor instituţii. 
 Agenda politică internă, strategiile şi programele de guvernare, care la rândul lor iau 

în considerare o multitudine de alţi factori enumeraţi în cadrul acestei clasificări. 
 Agenda internaţională, ca factor de decizie şi de presiune. 
 Ideologiile dominante la nivelul decidenţilor implicaţi în procesul de formulare. 
 Comunitatea ştiinţifică şi specialiştii 
 Opinia publică 
 Organizaţiile neguvernamentale 
 Mass-media. 

 
Principalii agenţi şi factori care influenţează (şi constituie surse de inspiraţie în) 

formularea şi adoptarea scopurilor şi obiectivelor sunt listaţi în tabelul de mai sus. Dintre 
toţi aceşti factori, ideologiile ca sisteme de valori şi modele de acţiune, coerente şi stabile, 
deşi joacă un rol esenţial, sunt adesea neglijate în analiza forţelor sociale şi politice cu 
impact asupra formulării şi adoptării scopurilor şi obiectivelor. Procesul de luare a deciziilor 
este modelat atât de ideologiile dominante la nivelul colectivităţii (parte din opinia publică), 
cât şi de ideologiile împărtăşite de decidenţii implicaţi.  

Să ne imaginăm o comună în care, conform ideologiei dominante, sărăcia este 
sinonimă cu lenea. Chiar dacă primarul şi consiliul local ar face notă distinctă şi ar 
considera că persoanele sărace trebuie susţinute pentru a ieşi din capcana sărăciei, şi 
chiar dacă în bugetul local ar exista suficiente resurse pentru înfiinţarea unui serviciu 
comunitar, este puţin probabil că acesta se va concretiza. Similar, cu toţii ştim cazuri de 
primari şi consilii locale care au decis utilizarea fondurilor de asistenţă socială pentru 
iluminat public, spre exemplu, pe principiul că în acest mod banii sunt folosiţi în interesul 
tuturor cetăţenilor şi nu doar a celor dezavantajaţi. Aceste exemple demonstrează clar 
faptul că, indiferent de toate celelalte condiţii, inclusiv agendele guvernamentale sau 
internaţionale, uneori chiar în ciuda unor evidenţe empirice solide oferite de experţi, în 
final, scopurile şi obiectivele depind de valorile şi credinţele agenţilor parte din proces. 
 

 
Întrebări şi aplicaţii 
Formularea scopurilor, obiectivelor generale şi ţintelor specifice de dezvoltare 

  Care este misiunea instituţiei? 
  Instituţia a formulat o viziune? Pe ce orizont de timp? 
  Sunt formulate scopuri clare?  
  În ce relaţie sunt scopurile instituţiei cu problemele sociale formulate la nivelul 

cetăţenilor? 
  Sunt formulate obiectivele generale? Sunt acestea conforme regulii SMART? 
  A avut loc un proces de prioritizare? În ce a constat acesta? Care au fost 

criteriile utilizate în cadrul procesului de prioritizare? 
  Scopurile şi obiectivele sunt operaţionalizate în ţinte specifice şi activităţi 

măsurabile?   
  Ţintele specifice au asociaţi indicatori de performanţă?  
  Sunt ţintele specifice conforme criteriilor din manual? 
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  În ce măsură au fost luate în considerare sursele de inspiraţie din manual? 
Care a fost cea mai importantă sursă? Care surse nu au fost utilizate şi de 
ce? 

  Instituţia a iniţiat procese consultative în vederea formulării obiectivelor şi 
ţintelor? 

Idee Pe baza unui formular anonim, chestionaţi angajaţii instituţiei în ce măsură: 
(1) cunosc viziunea, scopurile şi obiectivele generale?; (2) acestea sunt „doar 
pe hârtie”?; (3) contribuie acestea la o îmbunătăţire semnificativă a situaţiilor 
problematice de la nivelul colectivităţii sau grupurilor-ţintă? 

 
2.3. Identificarea soluţiilor alternative şi alegerea strategiei 
 
Identificarea şi pre-evaluarea soluţiilor 
alternative 
Pentru România, se poate spune că relativ 
recent s-a deschis o nouă perspectivă: 
paradigma problemelor cu soluţii multiple. 
O problemă are mai multe soluţii posibile 
(alternative), decidentul fiind în dificultate 
de a determina soluţia cea mai bună. Ideea 
de alternative este o temă nouă.  
Căutarea de alternative a fost generată de 
însuşi ciclul de adoptare a unei soluţii, 
implementarea ei şi eşecul/ conştientizarea 
limitelor acesteia, care a împins spre 
căutarea de alternative. Eşecul unei soluţii, 
într-un mediu de cunoaştere suficient de 
avansat, capabil să exploreze posibilul, a 
dus la dezvoltarea unei noi tematici: construirea de alternative. Explozia alternativelor a 
împins pe prim plan nevoia dezvoltării unor tehnici de pre-evaluare a alternativelor.  
Identificarea soluţiilor alternative se poate realiza: 

(a) pe baza modelelor de acţiune verificate în timp, existente la nivelul instituţiei, 
altor instituţii sau a comunităţii. 

(b) prin modificarea modelelor existente de acţiune la nivelul anumitor parametri 
(spre exemplu, sunt suplimentate fondurile, se schimbă managementul sau 
termenele).  

(c) prin formularea unor soluţii noi, care „rup” tradiţia. În general, soluţiile noi apar şi 
sunt acceptate în momente de criză. 

Etapa de formulare a soluţiilor alternative trebuie urmată de o etapă de pre-evaluare 
(comparare şi ierarhizare) a acestora. 
Pre-evaluarea soluţiilor alternative trebuie să aibă la bază criterii pe care instituţia le 
poate alege (spre exemplu, vezi caseta din pagina 39). Criteriile cel mai des utilizate 
pentru evaluarea soluţiilor alternative sunt: (1) eficacitatea, (2) eficienţa, (3) fezabilitatea 
(administrativă, politică) şi (4) echitatea. Pentru fiecare alternativă se acordă note (de la 1 
la 10, spre exemplu) cu privire la fiecare criteriu considerat. Acest exerciţiu trebuie realizat 
atât la nivelul instituţiei (cu personalul şi/sau managerii din diferite departamente), cât şi de 
către experţi evaluatori independenţi. De asemenea, exerciţiul este de preferat a fi realizat 
la nivelul părţilor interesate relevante (spre exemplu, primării şi consilii locale, alte 
organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale active sau cu experienţă în domeniul 
respectiv, grupuri-ţintă de beneficiari). Rezultatul acestui proces îl reprezintă soluţia cea 

Capacitatea 
organizaţiei 
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mai bună în condiţiile date, care trebuie comunicată tuturor părţilor interesate deopotrivă 
cu principalele argumente care o justifică. 
Pre-evaluarea alternativelor trebuie să aibă la bază criterii, cum sunt: 

Costul 
Eficacitate 
Eficienţă 

Costurile asociate implementării alternativei sunt raportate la 
resursele financiare ale instituţiei. 
Eficacitatea (sau adecvarea) este măsura  
în care o activitate satisface o 
nevoie, realizează un obiectiv sau 
îndeplineşte o funcţie. 
Eficienţa este raportul dintre gradul de realizare a obiectivului 
propus (eficacitate) şi eforturile făcute (costul). 

Eficienţă 
= 

Eficacitate 
Costuri 

Fezabilitate Fezabilitatea politică se referă la resursele şi consecinţele 
politice implicate. 
Fezabilitatea administrativă se referă la contextul legal, social 
şi administrativ existent, precum şi la resursele umane, 
financiare, logistice şi de timp la dispoziţia instituţiei. 

Echitate Echitatea este măsura în care diferite grupuri sociale sunt 
tratate egal, nediscriminatoriu şi nesubiectiv, prin aplicarea 
normelor şi regulilor existente. 

Alte criterii des 
utilizate 
Sustenabilitatea  
 
 

Stabilitatea obiectivului susţinut în faţa posibilelor „disturbanţe” 
Siguranţa, probabilitatea ca alternativa să opereze în condiţiile 
date 
Invulnerabilitatea la eventuale eşecuri în procesul de 
implementare 
Flexibilitatea, dacă alternativa poate să servească mai multor 
obiective 
Comunicabilitatea, dacă alternativa este uşor de înţeles de 
beneficiari 
Simplitatea, dacă alternativa este uşor de implementat 
Compatibilitatea, dacă alternativa este compatibilă cu 
reglementările existente 
Reversibilitatea, cât de greu va fi să ne întoarcem la starea 
iniţială dacă opţiunea eşuează. 

Soluţia imediată, sursă de probleme în viitor 
Pre-evaluarea soluţiilor alternative este dificilă şi incompletă, pentru că majoritatea 
acţiunilor noastre au consecinţe neaşteptate, dintre care o parte sunt inevitabil negative.  
Spre exemplu, la începutul anilor 1990, unul din primele şocuri ale transformărilor 
postcomuniste a fost pierderea locuinţei. Un număr semnificativ de familii şi-au pierdut 
locuinţa din cauza datoriilor cumulate la întreţinere, în condiţiile pierderii locului de muncă 
simultan cu creşterea costurilor asociate utilităţilor publice şi unui cadru legislativ instabil şi 
vag. Sub presiunea grupurilor de persoane rămase fără locuinţă şi în absenţa unor 
locuinţe sociale, unele primării au luat decizia de a rezolva această problemă oferind 
locuinţe cu chirii minimale în zonele de centru istoric, formate din case naţionalizate încă 
din anii 1950, aflate într-o stare de depreciere relativ ridicată şi slab dotate cu utilităţi 
publice. Este cazul centrului istoric al capitalei, dar astfel de zone au fost identificate şi 
cercetate şi în alte oraşe cu centre istorice, spre exemplu Brăila sau Bistriţa-Năsăud. 
Această soluţie a fost cea mai la îndemână la începutul anilor 1990, dar nu a fost integrată 
unei viziuni de dezvoltare urbană pe termen lung. Prin urmare, în noul context al anilor 
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2000, toate aceste zone sărace localizate în centrul oraşului, în imediata apropiere a 
instituţiilor reprezentative la nivel local au devenit „supărătoare”. Nevoia de intervenţie a 
devenit urgentă, astfel încât autorităţile din unele oraşe au început „curăţarea” acestor 
zone centrale, chiar cu preţul evacuării populaţiei în sărăcie extremă care le populează. 
Din nou, acţiunile nu au la bază o viziune pe termen lung, scopuri, obiective, ţinte 
specifice, nu au fost elaborate priorităţi şi nici nu au fost identificate soluţii alternative prin o 
analiză a părţilor interesate (deci şi a rezidenţilor din aceste zone).  
Fără o planificare raţională şi o pre-evaluare solidă a soluţiilor alternative, acţiunile 
intenţionate a rezolva o problemă azi creează noi probleme în viitor. Pre-evaluarea corectă 
a soluţiilor alternative pentru o problemă de azi înseamnă a creşte sensibil şansele de a o 
rezolva durabil, limitând consecinţele neaşteptate din viitor. 
Tendinţe în procesul de luare a deciziilor de care este bine să fim conştienţi 

 Oamenii tind să ia decizii pe fugă sau să se supună deciziilor altora, fără să 
reflecteze din timp asupra consecinţelor. 

 Oamenii tind să selecteze din mediul înconjurător (familie, vecinătate, locul de 
muncă, mass media) informaţiile care le confirmă opiniile, deciziile şi acţiunile, în 
timp ce restul informaţiilor sunt neglijate. 

 Semnalele primite de la alţii privind propriile noastre decizii şi acţiuni sunt de 
asemenea selectate într-o manieră autoconfirmatoare. 

 Oamenii tind să selecteze din mediul înconjurător cunoştinţele de menţinere a 
propriilor decizii/opţiuni şi nu cunoştinţele utile schimbării. Voinţa de schimbare, 
încrederea în propriile forţe şi posibilităţile de schimbare sunt slăbite tocmai de 
credinţe de genul „oamenii nu sunt interesaţi, sunt egoişti”, precum şi de 
demoralizare şi pesimism. 

 De cele mai multe ori eşecul este negat sau diminuat ca importanţă, ceea ce duce 
la păstrarea unor decizii sau opţiuni care ar trebui schimbate. 

 Succesul este de obicei atribuit intern (este „al meu” sau „din cauza mea”), în timp 
ce eşecul este de obicei atribuit extern (este „din cauza altora” sau a „condiţiilor 
ostile”).  

 Oamenii tind să nu fie toleranţi la alternative, pe principiul „eu ştiu mai bine”, „eu am 
dreptate”, „calea/ credinţa mea este cea adevărată”. 

„Credinţa într-un adevăr unic şi în faptul că eşti posesorul său este rădăcina cea 
mai adâncă a întregului rău din lume.” (Max Born, 1969) 

 
Soluţia „cea mai bună”? 
Un proces de luare a deciziei este considerat raţional dacă, pe baza unei analize logice a 
cunoştinţelor relevante, se ajunge la soluţia optimă (cea mai bună în condiţiile date). În 
realitatea însă, noi toţi luăm o mulţime de decizii, pe baza unui proces decizional care 
ajunge, în condiţiile în care cunoştinţele relevante sunt insuficiente, incertitudinile sunt 
ridicate, la soluţii satisfăcătoare şi nu optime. De cele mai multe ori, oamenii tind să se 
oprească la prima soluţie satisfăcătoare, nici nu identifică şi nici nu cântăresc toate 
soluţiile posibile. 
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Orice problemă socială are mai multe soluţii alternative care pot fi: 

 Nesatisfăcătoare  Satisfăcătoare în diferite grade  Optime 
 
Părţile interesate (stakeholders) 
Prin părţile interesate se înţelege mulţimea de actori sociali (grupuri sociale, organizaţii) 
care sunt interesate în respectiva strategie. Părţile interesate sunt afectate în mod diferit 
de acţiunile desfăşurate în urmărirea unui obiectiv sau ţintă specifică. De asemenea, 
aceste părţi – organizaţii sau grupuri - au perspective diferite asupra problemelor şi 
potenţialului de acţiune, şi dispun de resurse (materiale, financiare, logistice, informaţii) 
diferite. De aceea, de obicei, poziţiile părţilor interesate sunt diferite, uneori conflictuale. 
Prin urmare, formularea unor soluţii alternative este practic un proces de negociere între 
variatele perspective şi interese implicate. 
Concept 
 Părţi interesate 

(stakeholder) 
Organizaţie guvernamentală, neguvernamentală, agenţi 
economici, grupuri sociale sau comunitate care au o miză în 
luarea deciziei într-un sens sau altul, pentru că sunt (potenţial) 
interesate în sau afectate de promovarea şi realizarea unui 
obiectiv sau a unei soluţii specifice. 

Pentru a obţine susţinere şi a motiva participarea, construirea alternativelor este de 
preferat a se realiza prin intermediul unui proces participativ amplu. Soluţiile au şanse de 
succes cu atât mai mari cu cât au la bază un suport social mai mare. Instrumentul vital în 
acest scop este analiza părţilor interesate (analiza). Primul pas este identificarea părţilor 
interesate, care pune accentul pe organizaţiile şi grupurile sociale care: 

  pot furniza suport social, sporind astfel capacităţile instituţiei 
  pot produce daune, slăbind autoritatea şi suportul politic sau comunitar al instituţiei. 

Analiza părţilor interesate se centrează pe două elemente cheie. Primul element cheie 
este interesul specific pe care îl are fiecare parte interesată cu privire la problema în 
cauză. Al doilea element cheie este estimarea cantităţii şi tipurilor de resurse pe care 
fiecare parte interesată le poate mobiliza pentru a influenţa (sprijini sau dăuna) acţiunile 
instituţiei cu privire la problema în cauză. Analiza părţilor interesate se realizează prin 
metode ştiinţifice, cum sunt sondajul de opinie, focus grupuri, analiza de documente şi 
date secundare, dar şi prin discuţii libere, precum şi în baza comunicărilor periodice inter-
instituţionale. 
Alcătuirea unei liste complete de soluţii alternative nu este posibilă aproape niciodată. Dar 
este important a se încerca alcătuirea unei liste cât mai ample, care să reflecte echilibrat 
punctele de vedere ale diverselor părţi interesate relevante.  
 
Pre-evaluarea alternativelor prin consultare 
Pentru orice instituţie procesul de evaluare şi luare a deciziei privind soluţia cea mai bună 
este mult mai dificil dacă implică consultarea părţilor interesate. Luarea deciziilor prin 
consultare are marele avantaj că per total „cantitatea” de cunoştinţe şi informaţii este egală 
sau mai mare decât la nivelul fiecărei părţi interesate luată separat, dar în acelaşi timp 
este mai dificilă, dată fiind diversitatea părerilor, atitudinilor şi intereselor. Cu cât 
consultările includ mai multe părţi interesate, cu atât este mai dificilă luarea unei decizii. 
De aceea, de cele mai multe ori, instituţiile iau decizii în absenţa consultării părţilor 
interesate, cu atât mai mult cu cât societatea delegă autoritate instituţiilor într-un domeniu 
specific. 
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Concept 

 Delegarea 
autorităţii 

„Delegarea autorităţii reprezintă înlocuirea deciziei luate de 
grup sau colectivitate cu o decizie luată de o persoană sau de 
un organism specializat.” (Cătălin Zamfir, 1990) 

 
Pre-evaluarea soluţiilor alternative trebuie să fie fundamentată pe expertiză. Dar, pentru că 
la baza dezvoltării sociale stau coeziunea şi incluziunea socială ca valori fundamentale, 
instituţiile trebuie să fie responsive şi transparente faţă de toate părţile interesate. Astfel, 
chiar dacă luarea deciziei prin consultarea părţilor interesate este mai dificilă şi mai 
costisitoare, decizia colectivă este considerată cea adecvată. Decizia colectivă reprezintă 
un proces de negociere la care părţile interesate participă în mod activ, au acces egal la 
informaţiile relevante, au şanse egale de a-şi exprima opiniile privind formularea problemei 
şi a soluţiilor alternative, precum şi la alegerea soluţiei adoptate prin decizie. 
 

 Orice decizie luată prin colaborare sau consens are mai multe şanse de a fi 
implementată cu rezultate pozitive.  

 

 Orice decizie luată în urma utilizării unor mijloace de presiune sau de coerciţie tinde 
să accentueze diferenţele iniţiale de atitudine şi duce la tensiuni şi conflicte între 
părţile interesate. 
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Principalele caracteristici ale procesului de luare a deciziilor de grup                                 
prin delegarea autorităţii 

 
(1) Decidentul căruia colectivitatea i-a delegat autoritatea, spre exemplu instituţia, tinde 

să controleze sever comunicaţiile cu părţile interesate. 
Înainte de decizie: Comunicaţiile între decident şi părţi interesate sunt 

minimizate. Decidentul solicită doar uneori părţilor 
interesate informaţii pentru pregătirea deciziei. 

  
Luarea deciziei: Decizia este luată oarecum „în secret”. Părţile 

interesate sunt consultate rareori şi/sau mai degrabă 
formal cu privire la soluţiile alternativele. 

  

După decizie: Comunicare intensă dinspre decident înspre părţi 
interesate, pentru a face decizia acceptată şi rareori 
pentru a o evalua. Informaţiile care vin în contradicţie cu 
soluţia aleasă nu sunt comunicate părţilor interesate. 

(2) Colectivitatea în numele căreia se ia decizia este caracterizată de încredere (mai 
mare sau mai mică) în decident (instituţie) şi în capacităţile acestuia sau oricum are 
o atitudine pasivă faţă de procesul de luare a deciziilor, pe principiul că decizia „nu 
este de competenţa mea”, „nu este treaba mea”. 

(3) Cel mai frecvent, delegarea autorităţii este acompaniată de stabilirea unei distanţe 
sociale între decident (instituţie) şi membrii colectivităţii, care va fi susţinută de 
acordarea unor privilegii (putere, prestigiu, control etc.) decidentului. 

Cătălin Zamfir (1990) 

 
Întrebări şi aplicaţii 
Identificarea şi pre-evaluarea soluţiilor alternative 

  Instituţia formulează soluţii alternative pentru variatele probleme incluse în aria 
sa de responsabilitate? 

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

  Sunt pre-evaluate alternativele posibile în mod sistematic? 
  Deciziile privind soluţiile (activităţi sau măsuri) sunt luate pe baza unor procese 

consultative? 
  Instituţia are puse la punct mecanisme şi proceduri specifice pentru organizarea 

unor procese consultative în vederea realizării de decizii colective? 
  Care sunt principalele părţi interesate cu care instituţia se consultă în mod 

sistematic?  
Idee Pe baza unui formular anonim, chestionaţi angajaţii instituţiei în ce măsură: (1) 

activităţile instituţiei reprezintă soluţii rezultate în urma unui proces de pre-
evaluare şi ierarhizare a soluţiilor alternative?; (2) care sunt principalele părţi 
interesate care sunt în mod sistematic consultate în vederea formulării şi pre-
evaluării soluţiilor alternative?; (3) reprezintă angajaţii instituţiei o parte care în 
mod sistematic este neglijată în cadrul procesului de formulare şi pre-evaluare a 
soluţiilor alternative? 
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Alegerea strategiei de acţiune 
Problemele sociale au un grad ridicat de complexitate, decidentul aflându-se în situaţia de 
a formula mai multe soluţii posibile şi de a alege una dintre ele, sau o combinaţie de 
soluţii. Iar soluţiile la problemele complexe sunt strategii de acţiune.  
Alegerea unei soluţii este, deci, urmată de dezvoltarea acesteia într-o strategie. Alegerea 
corectă a unei strategii de acţiune trebuie să se fundeze pe o regulă fundamentală în trei 
trepte:  

1. Să identifice alternativele (strategiile posibile)  
2. Să pre-evalueze alternativele 
3. Să aleagă soluţia care i se pare a fi cea mai bună, pe baza preevaluării. 

Spunem „care i se pare” pentru că pre-evaluarea este de regulă provizorie.  
Cum orice soluţie alternativă poate fi gândită ca o strategie posibilă, pre-evaluarea 
alternativelor are în vedere întrebări ca:  

 Duce sau nu la atingerea obiectivului global? 
 Care sunt efectele laterale/ secundare pozitive sau negative/ perverse?  
 Care este costul implementării: este el rezonabil şi, mai ales, sustenabil din 

punctul de vedere al resurselor ? 
 Ar fi această strategie sustenabilă social? Adică, părţile interesate o vor susţine 

sau nu ?  
 În fine, din alternativele formulate, care este cea mai bună ? 

Strategia este o direcţie globală de acţiune. Strategia vizează soluţionarea unei probleme 
sociale majore la un moment dat, într-un context social şi instituţional particular. Orice 
strategie presupune o viziune globală şi constituie o opţiune pentru o anume soluţie 
structurală.  
Strategia reprezintă un document-cadru de maximă importanţă, ce are la bază principii 
generale care orientează utilizarea resurselor umane, materiale şi financiare în vederea 
implementării unor activităţi menite să ducă la atingerea scopului de dezvoltare urmărit. 
Rezultatele urmărite la nivel programatic (scop, obiective) sunt prioritizate, aşa încât orice 
strategie precizează domenii/direcţii de acţiune prioritare pentru activitatea unei instituţii 
sau într-un anumit sector. Domeniile/ direcţiile de acţiune constituie un cadru pentru 
atingerea obiectivelor globale. 
 

Strategia este un document distinct 
care sintetizează: 

 Problema socială şi diagnoza acesteia 
 Viziunea 
 Scopul 
 Obiectivele  
 Principiile de acţiune 

 
Strategia poate fi globală, sectorială sau punctuală. Strategiile (ca şi planurile, programele, 
proiectele) de dezvoltare pot viza global dezvoltarea, pot adresa dezvoltarea unui sector 
anume (spre exemplu, industrie, energie, agricultură, protecţia mediului, educaţie, 
sănătate etc.) sau se pot concentra asupra unui aspect punctual. 
Strategia poate fi naţională, regională, judeţeană, locală sau adresată unui segment 
specific de populaţie. Problemele sociale generale (spre exemplu sărăcia, corupţia sau 
traficul de fiinţe umane) sunt adresate (sau ar trebui adresate) la toate aceste niveluri. 
Spre deosebire, probleme punctuale specifice unei comunităţi locale sunt adresate doar la 
nivelul acestora. 
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Strategiile de acţiune diferă semnificativ în funcţie de tipul, amploarea şi nivelul 
problemelor cărora li se adresează. Strategiile care vizează probleme globale (spre 
exemplu, dezvoltarea durabilă, sărăcia etc.) la nivel internaţional, european sau naţional 
sunt mult mai complexe decât strategiile privind problemele punctuale ale unei comunităţi 
particulare. Strategiile iniţiate la nivelul instituţiilor centrale (agenţie internaţională, minister 
etc.), de obicei, au în vedere schimbări fundamentale cu impact major, care pot afecta un 
număr mare de persoane şi comunităţi, pe perioade lungi de timp. Spre deosebire, 
strategiile instituţiilor locale sunt fie adaptări la condiţiile locale specifice ale strategiilor de 
la niveluri superioare, fie propun schimbări cu impact relativ redus, limitate la un număr 
relativ mic de persoane şi/sau perioade relativ scurte de timp. 
 
Întrebări şi aplicaţii 
Alegerea strategiei de acţiune 

 Instituţia a elaborat vreo strategie de acţiune? 
 Elaborarea strategiei s-a bazat pe alternative între care s-a optat în urma unei pre-

evaluări? 
 Strategia este coordonată cu celelalte strategii relevante de la diferite niveluri? 
 Este strategia operaţionalizată într-un plan de acţiune/ de măsuri/ de 

implementare? 
 Este strategia implementată, monitorizată şi revizuită în mod sistematic? 
 Cum este diseminată strategia în cadrul instituţiei? 
 Este strategia cunoscută şi asumată de angajaţii instituţiei? 
 Cum este diseminată strategia către celelalte instituţii şi către public? 
 Este strategia cunoscută la nivelul colectivităţii de referinţă? Dar la nivelul altor 

instituţii? 
Idee: Pe baza unui formular anonim, chestionaţi angajaţii instituţiei în ce măsură: (1) este 
cunoscută strategia de acţiune în cauză?; (2) este strategia în cauză adecvată colectivităţii 
de referinţă?; (3) este strategia cunoscută la nivelul colectivităţii?; (4) cum ar trebui 
modificată strategia? 
Vezi şi Paşii de urmat pentru etapele anterioare ale căror rezultate sunt utilizate în 
elaborarea strategiei. 
 
 
2.4. Elaborarea planului de acţiune 
 
Strategia reprezintă o direcţie globală de 
acţiune, dar nu conţine modalităţile 
concrete şi nici atribuirea de resurse 
necesare acţiunii. În acest scop, se 
elaborează un plan de acţiune, care 
reprezintă o operaţionalizare a strategiei.  
Planul de acţiune (de măsuri sau de 
implementare) reprezintă pasul intermediar 
între strategia care exprimă „ce dorim să 
obţinem” şi realitate, specificând în termeni 
concreţi calea, „cum ajungem să obţinem 
ceea ce dorim”. De aceea, o strategie care 
nu este operaţionalizată într-un plan 
concret de acţiune rămâne la stadiul de „listă de dorinţe”, adică indică ceea ce am dori să 
se întâmple, dar în vederea căruia nu acţionăm sistematic.  

Capacitatea 
organizaţiei 

 
Feed-back  
Corecţie 

Implementarea 

Elaborarea 
strategiei 

Elaborarea 
obiectivelor 
de dezvoltare 
emei 

Fazele procesului dezvoltării sociale 

Identificarea 
soluţiilor 
alternative 

Monitorizarea & 
Evaluarea 

Identificare
a problemei 

Diagnoza 
problemei 

Elaborarea 
planului de 
acţiune 
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Formatul planului de acţiune 
Nu există un format standard de plan de acţiune adecvat pentru operaţionalizarea oricărei 
strategii. Important este ca elementele planului de acţiune să dea o imagine clară a 
etapelor de realizat, a resurselor implicate şi a responsabilităţilor asumate pentru fiecare 
etapă în parte, pe termenele de predare stabilite. Spre ilustrare, sunt prezentate în 
continuare câteva exemple de planuri de acţiune ale unor strategii actuale, elaborate 
pentru administraţia publică din România (vezi şi pag. 31, Raportul asupra obiectivelor 
mileniului trei, 2004).  
 
Exemple de planuri de acţiune 

 Planul de acţiune al Programului 
de Guvernare pe perioada 2001-
2004  

 
Domeniu Obiectiv Acţiune Perioada 
    

 

 Plan de acţiune privind criteriile 
politice România – UE, 2005 

 
Prioritate, 
măsură 

Instituţie 
responsabil 

Termen 
(an, lună) 

Surse finanţare 

    
 

 Plan de acţiune al politicii 
industriale 2005-2006 

 
Factori 
influenţă 

Acţiuni Instituţie 
respons
abil 

Surse 
finanţare 

Termen 

     
 

 Planul de acţiune pentru 
implementarea Strategiei de 
Formare Profesională Continuă pe 
termen scurt şi mediu 2005-2010 

 
Obiectiv 
strategic 

Direcţie 
acţiune 

Acţiuni Instituţie 
responsabil 

Termen Surse 
finanţare 

      
 

 Planul de acţiune pentru 
implementarea Strategiei 
Naţionale pentru Combaterea 
Criminalităţii 2004-2007 

 
Direcţia acţiune 
Nr. 
Crt. 

Obiectiv Măsur
ă 

Termen Resurs
e 

Responsabi
l 

Indicatori 
evaluare 

       
 

 Planul de acţiune al PJAinc. Plan 
de implementare a obiectivelor 
prioritare în judeţul Mureş  

 
Nr. Crt. Obiectiv  Măsuri Responsabil Termen Fonduri 
      

 

Operaţionalizarea strategiei presupune identificarea elementelor constitutive planului 
de acţiune, şi anume: (1) instituţiile responsabile, (2) resursele necesare şi (3) intervalele 
de timp implicate, pentru fiecare scop global detaliat în obiective şi ţinte. Identificarea 
elementelor constitutive ale planului de acţiune necesită o bună cunoaştere atât a 
strategiei, cât şi a resurselor necesare realizării obiectivelor pe diferite dimensiuni 
temporale.  
 
Operaţionalizarea strategiei într-un plan de acţiune necesită o bună cunoaştere: 

  a domeniilor prioritare de 
acţiune stabilite prin strategie 

În funcţie de domeniile prioritare de acţiune, se 
stabilesc: 
  responsabilităţi specifice 
  indicatori de performanţă 

  a orizontului de timp În interiorul orizontului de timp al strategiei, se 
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stabilesc: 
  termene intermediare  
  termene finale 

  a cadrului instituţional şi                       
a părţilor interesate 

  instituţii cu responsabilităţi în domeniu  
  comunitate locală 
  organizaţii neguvernamentale 
  asociaţii ale beneficiarilor  
  elite politice, economice şi intelectuale 
  mediu academic, mass media etc.  

  a cadrului legislativ relevant   legislaţia naţională 
  acquis comunitar  

  a resurselor necesare Resursele umane, materiale, financiare, 
instituţionale şi de expertiză, care sunt necesare 
implementării 

  a celorlalte strategii naţionale               
şi internaţionale relevante 

Se are în vedere coerenţa, contradicţia sau 
discrepanţa între strategia în cauză şi celelalte 
strategii relevante, spre exemplu: Planul Naţional 
de Dezvoltare 2007-2013.  

 
Fiecare element al planului de acţiune trebuie evaluat din punct de vedere al capacităţii de 
a ajuta sau frâna implementarea efectivă a obiectivelor strategice, astfel încât să fie 
selectate elementele cu potenţial mare de a favoriza implementarea cu succes a 
activităţilor concrete prevăzute. 
 
Planul de acţiune este un document distinct în care pentru fiecare obiectiv şi ţintă 
intermediară se stabilesc:  

 Activităţi 
 Responsabili 
 Resursele necesare 
 Termene de realizare 
 Indicatori de performanţă 
 

Operaţionalizarea unei strategii în plan de acţiune permite calibrarea strategiei şi, atunci 
când este nevoie, reanalizarea acesteia înainte de a începe faza de implementare. 
Obiectivele strategice trebuie să treacă „proba de foc” a elaborării planul de acţiune. 
Eventualele obiective nerealiste ajung să fie eliminate din lipsă de soluţii adecvate la 
întrebările concrete: 

 „cine realizează efectiv implementarea?”,  
 „în cât timp se poate realiza?”,  
 „care sunt activităţile succesive necesare?”,  
 „cu ce fonduri?” 

Un obiectiv de maximă importanţă, care exprimă o nevoie majoră a cetăţenilor, nu trebuie 
totuşi neglijat, chiar dacă nu reuşim operaţionalizarea corespunzătoare includerii acestuia 
în planul de acţiune. Soluţia cea mai frecventă la astfel de situaţii este menţionarea 
obiectivului respectiv şi tratarea acestuia în planul de acţiune doar la un nivel formal: nu se 
dau termene, nu se alocă fonduri şi nici nu se elaborează indicatori de performanţă. 
Corect în aceste cazuri este a se delimita obiectivul pentru a fi tratat distinct, pe baza unei 
strategii şi plan de acţiune extinse pe o perioadă suficient de lungă de timp, încât să 
permită o abordare realistă şi fezabilă. Spre exemplu, există un consens general că 
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dezvoltarea fondului de locuinţe sociale reprezintă o nevoie fundamentală şi, ca atare, un 
obiectiv major al promovării incluziunii sociale şi reducerii sărăciei. În mod justificat, deci, 
obiectivul apare în Planul Naţional Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale 
(PNAinc). Cu toate acestea, un studiu CASPIS (2004) a arătat că obiectivul de creştere a 
numărului de locuinţe sociale nu a fost abordat în perioada 2002-2004 de nici una din 
instituţiile centrale cu responsabilităţi în domeniu. Nici o analiză a situaţiei (diagnoză a 
problemei), nici o strategie şi nici un plan de acţiune elaborate la nivel central în vederea 
incluziunii sociale nu au abordat problema locuinţelor sociale şi nici problema reducerii 
locuinţelor ce oferă condiţii de locuit degradante. Motivul oferit de reprezentanţii tuturor 
instituţiilor a fost lipsa de fonduri pentru acţiuni de o asemenea amploare. Problema 
fundamentală a locuirii era recunoscută aşadar doar la nivel declarativ, fără a fi 
programate pe termen lung activităţi specifice şi identificarea de surse de finanţare. Prin 
urmare, recunoaştem oficial problema, dar nu facem nimic pentru a o soluţiona pe motiv 
că azi nu avem bani; însă, nici nu planificăm pe termen lung acţiuni care ar putea ameliora 
situaţia şi ar pregăti terenul pentru când economia va merge mai bine. 

Atribuirea responsabilităţilor şi a resurselor 
Planul de acţiune stabileşte nivelul de implementare: 
 Instituţii care elaborează politici şi le implementează singure 
 Instituţii care elaborează politici şi le implementează structurile descentralizate sau 

deconcertate 
 Instituţii care elaborează politici şi le implementează în parteneriat pe orizontală 

şi/sau verticală 
 Instituţii care elaborează politici şi subcontractează implementarea 

 
În cazul planurilor de acţiune complexe, procesul de implementare antrenează un număr 
mare de comunităţi, instituţii, organizaţii, grupuri sociale şi persoane. Acţiunile tuturor 
acestor părţi interesate necesită un efort considerabil de coordonare şi comunicare între 
părţi. Pentru a asigura o bună coordonare, încă de la faza de elaborare a planului de 
acţiune trebuie câştigat suportul şi motivată participarea activă a părţilor interesate. Cheia 
stă în modul în care sunt atribuite responsabilităţile şi cum sunt alocate resursele. 
În cadrul planului de acţiune, atribuirea responsabilităţilor se poate realiza atât în interiorul, 
cât şi în exteriorul instituţiei – către structurile din teritoriu sau către alte părţi interesate. 
Atribuirea responsabilităţilor trebuie să ţină cont de relaţiile interinstituţionale existente de 
cooperare sau conflict. Responsabilităţile atribuite în exteriorul instituţiei sunt „fictive” dacă 
structura/partea interesată în cauză nu şi le asumă. Devine astfel evident beneficiul 
fundamentării procesului de planificare pe decizii colective obţinute prin consultarea 
părţilor interesate.  
Atribuirea responsabilităţilor trebuie să fie acompaniată de o alocare justă a resurselor 
umane, materiale, financiare şi instituţionale necesare implementării efective a activităţilor 
prevăzute. 
Principalele disfuncţionalităţi în formularea unui plan de acţiune fezabil sunt eşecurile de 
atribuire. Sunt atribuite responsabilităţi: (1) fără să se aloce resursele necesare (financiare, 
umane, instituţionale etc.); (2) fără suport legislativ; (3) în condiţiile unui deficit de 
autoritate; (4) în absenţa unui acord explicit prin care responsabilităţile respective să fie 
asumate. 
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Un exemplu de eşec dat de atribuirea responsabilităţii, dar nu şi a resurselor 
 
Ajutorul social a fost introdus în România în 1995. Responsabilităţile de 

implementare au fost atribuite autorităţilor locale. Însă capacitatea autorităţilor locale: (1) a 
variat puternic de la o localitate la alta şi (2) în majoritatea cazurilor, a fost extrem de 
redusă, dat fiind bugetul local insuficient. În anul 2000, eşecul la nivel de ţară a devenit 
extrem de vizibil – cheltuielile cu ajutorul social reprezentau doar 6% din cele 
corespunzătoare primelor luni de implementare. În consecinţă, începând din 2002, Venitul 
Minim Garantat (VMG) a înlocuit vechiul sistem. Tot autorităţilor locale le-a fost atribuită 
responsabilitatea implementării acestei măsuri. Măsura a fost bugetată, dar din nou 
limitele bugetelor locale au generat anumite disfuncţionalităţi. Dezbaterile curente privind 
modificarea legii 416/2001 au propus ca alternativă mutarea acestei responsabilităţi la 
nivelul Direcţiilor Judeţene de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie. 
 
Pentru că planul de acţiune constituie desfăşurătorul care structurează acţiunea efectivă, 
planul de acţiune ar trebui să includă şi indicatori de perfomanţă care reprezintă baza 
pentru monitorizarea şi evaluarea activităţilor implementate. În paralel, instituţia trebuie să 
stabilească o structură (departament, echipă etc.) responsabilă de monitorizarea 
permanentă a acţiunilor, încă înainte de a demara procesul de implementare. 
 

Programe şi proiecte 
Planurile de acţiune asociate probleme sociale complexe cuprind mai multe 

domenii/ direcţii de acţiune prioritară, care fiecare include o serie de activităţi sau măsuri. 
Pentru a fi gestionate eficient asemenea planuri de acţiune sunt structurate în programe şi 
proiecte. 
 
Programele şi proiectele se dezvoltă în cadrul unei strategii (cea operaţionalizată în planul 
de acţiune), deci au la bază, implicit sau explicit, o opţiune strategică, ce reflectă o anume 
teorie a schimbării.   
Programul acoperă, de obicei, un întreg domeniu prioritar şi cuprinde o serie de proiecte.  
 
Proiectele, în schimb, se referă la acţiuni cu nivel de generalitate mai redus decât 
programele, au o sferă de cuprindere mai mică, un grad de complexitate mai redus şi un 
orizont de timp mai scurt. Cazul tipic este cel al unui program în cadrul căruia sunt 
finanţate proiecte care vizează acelaşi obiectiv general, dar presupun acţiuni la niveluri 
diferite, cu instrumente şi tehnici diferite, din perspective diferite sau către grupuri-ţintă 
diferite. Spre exemplu, în cadrul programului SAPARD sunt finanţate proiecte care vizează 
dezvoltarea rurală, încadrate în direcţii prioritare de intervenţie cum sunt (1) îmbunătăţirea 
activităţilor de prelucrare şi comercializare a produselor agricole şi de pescuit; (2) 
dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale; (3) dezvoltarea economiei rurale 
(investiţii în companii cu profil agricol, diversificare economică, infrastructură); (4) 
dezvoltarea resurselor umane (îmbunătăţirea activităţii profesionale, asistenţă tehnică, 
inclusiv studii menite să sprijine pregătirea şi monitorizarea programului, campanii de 
informare şi publicitate). 
 
Distincţia între program şi proiect este mai degrabă artificială în realitatea 
instituţională românească. 
Un studiu CASPIS (2004) a pus în evidenţă faptul că, în România, instituţiile 
guvernamentale utilizează mai degrabă aleatoriu termenii de program, proiect şi măsură. 
Spre exemplu, programele includ între 2 şi 324 proiecte, dar şi unele proiecte includ între 1 
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şi 145 proiecte. În unele cazuri chiar în cadrul aceluiaşi minister, departamente diferite 
„vorbesc” limbi diferite. Spre exemplu, termenul „măsură” ia înţelesuri de la „program” la 
„obiectiv de investiţie”.  
Neomogenitatea terminologică face dificilă comunicarea şi coordonarea activităţii între 
instituţii. 

 
Program social           Cadrul logic comun tuturor programelor 

Programul social reprezintă un ansamblu planificat şi coordonat de resurse (materiale, 
financiare, umane, instituţionale) şi activităţi alocate, respectiv desfăşurate pentru o 
perioadă determinată de timp sau până la atingerea unui obiectiv clar stabilit, în scopul 
satisfacerii unei/unui set de nevoi sociale, al prevenirii sau rezolvării unei/unui set de 
probleme sociale. 
  Aria de acoperire este foarte largă 

de la bunăstarea fizică a cetăţenilor 
la asigurarea accesului la servicii, 
protejarea grupurilor vulnerabile, 
furnizare de servicii variate sau 
împuternicire şi participare politică 
şi socială. 

  În practica internaţională, se pot 
identifica două abordări majore:  

(a) programele sunt instrumente de 
implementare a politicilor 
naţionale sau comunitare în 
vederea rezolvării unei probleme 
sociale majore. Durata 
programelor este lungă, uneori 
indefinită, iar bugetul se poate 
modifica în timp în funcţie de 
dinamica problemei sociale. 

(b) programele au scopul de a 
facilita demararea anumitor 
procese sau de a demonstra 
modul în care o anumită 
problemă poate fi adresată. 
Durata, bugetele şi obiectivele 
sunt clar definite. Spre exemplu, 
programele Comisiei Europene 
TEMPUS, PHARE şi TACIS. 

Cadrul logic comun tuturor programelor, 
indiferent de natură şi domeniu, include ca 
elemente constitutive: 
 Obiectiv general (de dezvoltare, termen lung) 
 Obiectiv specific (operaţional, termen scurt)  
 Rezultate 
 Activităţi (măsuri sau operaţiuni) prin 

intermediul cărora resursele programului sunt 
transformate în rezultatele planificate, de 
regulă într-o perioadă de timp determinată. 

 Resurse (inputuri sau mijloace) 
 Legături, relaţiile cauzale şi interacţiunile 

dintre elementele constitutive, precum şi între 
acestea şi factorii externi 

 Factorii externi nu fac parte din elementele 
constitutive, dar pot avea influenţă asupra 
acestora. Includ situaţii, evenimente sau 
condiţii 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 influenţă semnificativă şi (d) cu evoluţie ce 
poate fi monitorizată. 

 Conform Măţăuan (2002) 
  
Întrebări şi aplicaţii 
Elaborarea planului de acţiune 

  Instituţia a elaborat vreun plan de acţiune? Este acesta un document de sine 
stătător? 

  Sunt operaţionalizate toate strategiile în planuri de acţiune sau doar unele 
dintre acestea? 

  Cum aţi procedat cu strategiile pe care nu le-aţi putut operaţionaliza? 
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  A dus elaborarea planului de acţiune la reanalizarea strategiei? 
  Planul de acţiune include identificarea şi alocarea resurselor financiare? 
  Planul de acţiune include indicatori de performanţă pentru fiecare 

activitate/măsură? 
  A fost stabilită o structură instituţională de monitorizare înainte de începerea 

implementării? 
  Este planul de acţiune implementat, monitorizat şi revizuit în mod sistematic? 
  Cum este diseminat planul de acţiune în cadrul instituţiei? 
  Este planul de acţiune cunoscut şi asumat de angajaţii instituţiei? 
  Planul de acţiune atribuie responsabilităţi unor părţi interesate din afara 

instituţiei? 
  Aveţi acorduri (înţelegeri, protocoale) explicite cu aceste părţi interesate privind 

asumarea responsabilităţilor şi alocarea resurselor necesare? 
  Programele implementate de instituţie au urmat un cadru logic (vezi pag. 57)? 

Idee Pe baza unui formular anonim, chestionaţi angajaţii instituţiei în ce măsură: (1) 
este cunoscut planul de acţiune pentru implementarea obiectivelor de 
dezvoltare?; (2) este planul de acţiune realist şi fezabil?; (3) sunt 
responsabilităţile atribuite asumate?; (4) cum ar trebui modificat planul de 
acţiune? 

 
2.5. Implementarea planului 
 
Implementarea este etapa de realizare 
efectivă a strategiei/ planului de acţiune. 
Prin procesul de implementare, resursele 
sunt transformate în rezultate, în vederea 
atingerii scopurilor şi obiectivelor 
formulate.  
Procesul de implementare se referă la 
desfăşurarea secvenţei de activităţi 
concrete prevăzute în planul de acţiune, 
în condiţiile stabilite de responsabilităţi, 
termene şi resurse. 
În ultimii ani, societatea românească s-a 
confruntat cu o experienţă frustrantă. S-au 
elaborat şi adoptat oficial o multitudine de 
strategii şi planuri de acţiune. Însă, odată 
elaborate şi adoptate multe dintre acestea 
au fost „uitate în sertare”. Diversele probleme presante au creat momente de criză care au 
mobilizat actorii sociali la acţiune. Dar acţiunea s-a oprit la elaborarea şi adoptarea de 
strategii şi planuri, care a avut efectul de a elibera presiunea, dar nu şi de a rezolva 
problema.  
Acum, se poate spune că pentru România faza de implementare a variatelor strategii şi 
planuri este esenţială. Instituţiile româneşti trebuie să înveţe să materializeze planurile de 
acţiune şi, în acest scop, să identifice sursele de finanţare corespunzătoare. 

 
Concepte 

Mijloace Resurse umane, materiale, financiare, instituţionale sau de alt tip, 
necesare pentru a desfăşura activităţile. 

Capacitatea 
organizaţiei 
 

Feed-back  
Corecţie 

Implementarea 

Elaborarea 
strategiei 

Elaborarea 
obiectivelor 
de dezvoltare 
emei 

Fazele procesului dezvoltării sociale 

Identificarea 
soluţiilor 
alternative 

Monitorizarea & 
Evaluarea 

Identificarea 
problemei 

Diagnoza 
problemei 

Elaborarea 
planului de 
acţiune 
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Grafic de 
activităţi 

O diagramă Gantt, o reprezentare grafică care stabileşte momentul, 
durata şi succesiunea activităţilor. Aceasta poate să identifice şi 
repere pentru monitorizarea progresului înregistrat în implementare 
şi responsabilităţi pentru realizări intermediare. 

Rezultate Beneficiile furnizate grupurilor-ţintă sub forma unor schimbări 
sociale, fizice, psihice, de potenţial, de comportament etc., ca 
urmare a implementării activităţilor care duc la atingerea scopurilor 
şi obiectivelor strategice. Acestea pot fi: 
(a) bunuri sau produse tangibile 
(b) servicii sau produse economice intangibile 
(c) bunuri şi servicii. 

 
Implementarea necesită tehnici speciale (a) de mobilizare a resurselor financiare (publice 
şi non-publice), umane, materiale şi instituţionale necesare şi (b) de motivare a participării 
diferitelor părţi interesate la implementare. 
Principalii factori care pot bloca implementarea sunt: deficitul de resurse, deficitul de 
organizare, schimbările politice sau ale persoanelor responsabile şi o strategie/un plan 
deficitar. 
Procesul de implementare este structurat de planul de acţiune. Dar, relaţia între planul 
de acţiune şi procesul de implementare nu este univocă. Contextul social, problema 
socială vizată de strategie, activităţile, resursele, părţile interesate care şi-au asumat 
diverse responsabilităţi au toate o dinamică proprie care poate afecta într-un fel sau altul 
procesul de implementare. În procesul de implementare pot apărea fel de fel de 
contingenţe (unele lucrări costă sau durează mai mult decât a fost estimat, capacitatea 
anumitor părţi interesate a fost supra- sau sub-evaluată etc.), dintre care unele pot duce la 
revizuirea, uneori drastică, a planului de acţiune elaborat iniţial. 
Din acest motiv, implementarea planului necesită tehnici speciale. Câteva dintre ele: 

 Câştigarea suportului pentru implementarea planului: a instituţiilor implicate, a 
segmentelor sociale implicate, a colectivităţii. 

 Mobilizarea resurselor financiare necesare: cele publice, dar şi cele non-publice.  
 Implementarea planului în activitatea instituţiilor implicate: în planurile lor de 

acţiune, în forma unor obiective specifice acestor instituţii care convertesc 
obiectivele planului. 

 Motivarea participării la aplicarea planului – interiorizarea la nivelul colectivităţii, 
instituţiilor şi organizaţiilor a planului. 

 

Itemi de măsurare a capacităţii instituţionale de implementare 
1. Termene clare de realizare a activităţilor 
2. Responsabili clari pentru implementare 

(pentru parteneriate se pot adăuga itemi 
suplimentari) 

3. Buget detaliat pe activităţi 

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

Grilă de evaluare a capacităţii de implementare 
1. Management de politică 
publică/program/proiect 

 Stabilirea şi revizuirea planurilor de 
acţiune 

 Iniţierea programului şi identificarea 

5. Managementul programului 
 Cine este responsabil pentru 

management şi implementare? 
Experienţă şi calificare? 

 Cum este administrat programul? Ce 
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elementelor de monitorizare 
 Supervizarea implementării 
 Identificarea de probleme în 

implementare şi replanificarea 
2. Resurse umane pentru implementare 
3. Contracte pentru servicii, lucrări şi 
echipamente 

 Termeni de referinţă 
 Procesul de contractare/subcontractare 

(precalificare, listă scurtă, licitaţia, 
evaluarea ofertelor, pregătire contract şi 
monitorizare) 

1. Cine este responsabil pentru 
contractare? Experienţa 

2. Proceduri de contractare? 
3. Cine administrează contractul? 

4. Raportarea 
Pregătirea de rapoarte tehnice sau financiare 
(lunare, trimestriale, anuale etc.)? 

rapoarte sunt furnizate? 
 Există un manual de implementare? 
 Ce personal este disponibil pentru 

implementare? 
 Ce personal este disponibil pentru 

monitorizare şi evaluare? 
6. Aspecte financiare ale implementării 

Serviciul administrativ/contabil 
(pregătirea tuturor documentelor 
contabile) 
 Cine este responsabil pentru 

managementul financiar? Experienţă 
şi calificare? 

 Există proceduri/ un manual de 
management financiar? 

 Există contabilitate separată pentru 
program? 

 Persoană pentru aprobarea 
cheltuielilor? 

 Audit? 
 Conform UNDP (1994) 
 

Întrebări şi aplicaţii 
Implementarea planului de acţiune (a programelor şi proiectelor) 

  În ce măsură strategiile şi planurile de acţiune elaborate de instituţie au fost 
implementate sau au fost „uitate în sertar”? 

  Care este capacitatea instituţiei de a coordona implementarea la diferite niveluri?  
  Are instituţia mecanisme de mobilizare a resurselor financiare? Dar de mobilizare a 

resurselor umane?  
  Care sunt punctele slabe şi punctele tari ale instituţiei în ceea ce priveşte 

mobilizarea resurselor pentru implementarea strategiilor şi planurilor? 
  Are instituţia mecanisme de motivare a diferitelor părţi interesate? 
  În cadrul implementării anumitor planuri de acţiune instituţia a avut capacitatea de a 

identifica problemele de implementare? Au fost luate măsuri corective? 
  Ca urmare a implementării, a fost revizuit vreun plan de acţiune? 
  Cu ajutorul grilei din manual evaluaţi capacitatea de implementare a instituţiei. 
  Există un vocabular aplicat în mod sistematic în instituţie? Se face distincţie între 

strategie şi planuri, programe şi proiecte etc. 
Idee Pe baza unui formular anonim, chestionaţi angajaţii instituţiei în ce măsură: (1) este 

eficientă instituţia în implementarea de proiecte şi programe?; (2) are instituţia 
capacitate de coordonare?; (3) există un vocabular specific al instituţiei? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 35

2.6. Monitorizarea 
 
În metodologiile celor mai multe organizaţii 
internaţionale (Banca Mondială, DFID, UNDP, 
UNICEF, UNFPA etc.), fazele monitorizare, 
evaluare şi feed-back sunt unificate sub titlul 
„Monitorizare şi evaluare” (M&E).  
Elemente comune care justifică expresia 
M&E 
Planul de acţiune al oricărei strategii de 
dezvoltare, precum şi orice program/proiect de 
dezvoltare, include în mod uzual un capitol 
referitor la modul în care acesta va fi 
monitorizat şi evaluat. În capitolul de M&E sunt 
specificate în general metodologia de culegere 
a datelor, sursele de date, mecanismele şi 
procedurile care vor fi utilizate şi, mai ales, 
indicatorii de performanţă. 
 
Indicatorii de performanţă 
Indicatori folosiţi pentru a măsura progresul treptat şi succesul final al unui proiect.  
Indicatorii cheie, fie calitativi fie cantitativi, ar trebui să fie: 

 SMART - Specifici, Măsurabili, Realişti (Attainable), Relevanţi şi programaţi în 
Timp; 

 Valizi - să măsoare ceea ce s-a stabilit că trebuie măsurat; 
 Fideli - să ducă la concluzii similare atunci când sunt utilizaţi de către persoane 

diferite; 
 Sensibili la aspecte de gen - să fie dezagregaţi pe sexe; 
 Senzitivi - să măsoare schimbările importante ale situaţiei măsurate; 
 Cost-eficienţi - informaţia obţinută să merite costurile financiare şi de timp ale 

procesului de culegere; 
 Actuali - să fie cât mai simplu de cules şi analizat suficient de repede; 
 Adecvaţi capabilităţilor şi resurselor comunităţii/ instituţiei 
 Să folosească seturi de date sau indicatori existente pe plan local. 

 Conform DFID şi Banca Mondială (2003) 
 
Dezvoltarea practicilor de M&E contribuie la crearea unei culturi organizaţionale a 
performanţei şi responsabilităţii. 

Capacitatea 
organizaţiei 

 
Feed-back  
Corecţie 

Implementarea 

Elaborarea 
strategiei 

Elaborarea 
obiectivelor 
de dezvoltare 
emei 

Fazele procesului dezvoltării sociale 
 

Identificarea 
soluţiilor 
alternative 

Monitorizarea & 
Evaluarea 

Identificare
a problemei 

Diagnoza 
problemei 

Elaborarea 
planului de 
acţiune 
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Replicarea bunelor practici se numără printre rezultatele M&E. Bunele practici sunt 
identificate de obicei ca rezultat al evaluării efectuate de către instituţii-implementatoare. 
Sunt stabilite anumite criterii de bună practică ce corespund unor principii ale programului, 
derivate din strategie; de exemplu: caracterul inovativ al proiectului, implicarea comunităţii 
în luarea deciziilor, implicarea comunităţii în ducerea la bun sfârşit a proiectului, 
parteneriatul, un număr cât mai larg de beneficiari, sustenabilitatea, contribuţia la 
dezvoltarea comunităţii etc. Proiectele ce îndeplinesc toate criteriile stabilite sunt 
considerate cazuri de succes sau de bună practică. Cazurile de succes sunt făcute publice 
în scopul de a demonstra, pe de o parte, buna funcţionare a programului şi, pe de altă 
parte, pentru a permite difuziunea lor. (cf. McNamara, 1998) 
 
Specificul monitorizării 
Monitorizarea reprezintă activitatea continuă de urmărire a procesului de implementare a 
unei strategii, a unui plan, program sau proiect. Monitorizarea, deci, se concentrează pe 
proces şi nu pe rezultatele acţiunii. 
Implementarea planurilor de acţiune, a programelor şi proiectelor de dezvoltare, 
presupune participarea mai multor actori sociali (comunităţi, instituţii, organizaţii, grupuri 
sociale, persoane) cu motivaţii diferite, interese convergente sau divergente, priorităţi 
proprii. Activităţile acestora trebuie monitorizate continuu în vederea coordonării.  
Rapoartele periodice de monitorizare au două roluri principale. În primul rând, au rol de 
suport pentru coordonator, care urmăreşte ca acţiunile să fie conforme cu planul pentru a 
realiza obiectivul propus. În al doilea rând, au rol de conştientizare şi interiorizare a 
obiectivului urmărit la nivelul actorilor individuali şi colectivi.  
O prea mare centrare pe monitorizarea continuă implică totuşi riscuri. Un prim risc constă 
în crearea unei anumite rigidităţi a acţiunii. Actorii sociali învaţă rapid căi inovative de a 
utiliza strategic indicatorii de monitorizare, astfel încât activităţile „să arate bine pe hârtie”. 
De aici, al doilea risc este cel de închidere a actorilor în faţa unor oportunităţi sau 
alternative. Instituţia în loc să înveţe din greşeli, doar face lucrurile să arate bine în 
rapoarte, fără să exploreze alternative, fără să revizuiască eventualele neajunsuri ale 
planului sau ale obiectivelor. Ca rezultat, funcţia monitorizării de a oferi un feedback cu rol 
corectiv se diminuează considerabil. 
 
 

 
 
 
M&E presupune nu doar colectarea 
unor date de calitate, ci analiza 
acestora într-o manieră sistematică şi 
extragerea principalelor lecţii.  
 
De aceea, M&E este una dintre 
activităţile principale care stau la baza 
procesului de învăţare de la nivelul 
instituţiilor. 

Dezvoltarea 
capacităţilor A învăţa din 

activităţile 
trecute 

A lua decizii 
mai bine 
informate 

A obţine 
performanţe 
mai bune 

A îndeplini 
responsabilităţile 
faţă de beneficiari 

Obiectivele activităţilor de M&E 

Sursa: UNDP (2002). 
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Tipuri de monitorizare 
Există două tipuri principale de monitorizare:  

1. Măsurarea/urmărirea implementării planului, a realizării activităţilor instituţiei 
incluse în plan. 

2. Măsurarea dinamicii problemei sociale/ obiectivului vizat, deci a realităţii asupra 
căreia instituţia acţionează. 

Monitorizarea a ceea ce face instituţia urmăreşte modul în care se desfăşoară procesul 
de implementare prin raportare la activităţile şi termenele stabilite în planul de acţiune. 
Monitorizarea implementării are în vedere: 

(1) activităţile desfăşurate - Au avut loc activităţile în orarul stabilit? Au fost 
activităţile organizate în locaţiile programate? Au fost în numărul şi de 
calitatea prevăzută? Cine a participat şi în ce fel? 
(2) modul de utilizare a inputurilor - Au fost suficiente? Au fost cheltuite în 
conformitate cu programarea?;  

Monitorizarea procesului de implementare poate însă urmări şi atingerea unor ţinte 
intermediare. Adeseori, obiectivul propus este aşteptat să fie atins la finalul implementării 
sau la o oarecare perioadă de timp după finalizarea acesteia. În astfel de situaţii, 
monitorizarea implementării urmăreşte conformarea la secvenţialitatea schimbării 
prevăzută în planul de acţiune - pe intervale de timp (X va creşte/scădea cu 10% în primul 
an, 25% în anul doi etc.), în plan teritorial (X activităţi în regiunea A în primul an, în 
regiunea B în anul doi etc.), pe segmente sociale (în prima fază vor beneficia de X serviciu 
persoanele singure de 60 de ani şi peste, în a doua fază, tinerii etc.) sau orice combinaţie 
între acestea. Pornind de la secvenţialitatea planificată se monitorizează modificările 
incrementale pentru a vedea în ce măsură programul/proiectul se apropie de obiectivele 
propuse sau nu. Rezultate nesatisfăcătoare ale monitorizării primelor etape de 
implementare trebuie să ducă la ajustarea programului/proiectului şi nu la continuarea 
acestuia pe logica „aşa era planificat” sau „poate că în final iese bine”.  
Monitorizarea dinamicii problemei de soluţionat: scade sărăcia?; în ce grad se 
realizează scăderea mortalităţii infantile?. Dinamica unei probleme nu depinde doar de 
calitatea strategiei/planului de acţiune şi nici de implementarea acestuia, ci de un număr 
impresionant de factori, în mare parte aflaţi în afara controlului. De aceea este necesară o 
monitorizare în sine a dinamicii problemei şi, mai general, a contextului general, 
monitorizare care să urmărească anticiparea tendinţelor, a noilor oportunităţi de valorificat 
şi a riscurilor. Acest tip de monitorizare este vitală mai ales atunci când contextul suferă 
schimbări rapide şi/sau profunde.  
 
2.7. Evaluarea 
 
A evalua un program sau un proiect înseamnă a analiza modul de desfăşurare, rezultatele 
şi/sau impactul acestuia, ţinând cont de obiective. Evaluarea este un mijloc de a învăţa din 
acţiunile întreprinse în trecut şi prezent, în vederea deciziilor care să îmbunătăţească 
implementarea şi managementul activităţilor din viitor. 
 
Concept 

Evaluare Activitate periodică de analiză a relevanţei unei strategii, plan, program 
sau proiect, a eficienţei şi impactului acestuia, atât aşteptat cât şi 
neaşteptat, faţă de obiectivele stabilite. Evaluarea poate duce la modificări 
ale strategiei, planului, programului sau proiectului tocmai pentru că se 
concentrează pe eficienţa globală a acestuia. 
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Evaluarea diferă de monitorizare 
Termenii de „monitorizare” şi „evaluare” sunt uneori folosiţi în mod eronat interşanjabil. 
Deşi distincţiile nu sunt categorice, evaluarea şi monitorizarea diferă. Monitorizarea 
vizează cu precădere procesul de implementare, în timp ce evaluarea se concentrează 
mai degrabă asupra efectelor implementării, dorite sau nedorite. Evaluarea presupune 
raportarea strategiei/planului la soluţionarea problemei/realizarea obiectivului propus. 
 
 Monitorizare Evaluare 

Ce? Informaţii de rutină privind procesul de 
implementare 

Oferă o perspectivă globală 
asupra efectelor generale, 
relevanţei, eficienţei, eficacităţii, 
impactului etc. 

De ce? Analiza situaţiei curente, respectarea 
termenelor, indicatori de performanţă, 
minimizarea costurilor 
 

Documentează progresele 
obţinute, atingerea scopurilor, 
impactul proiectului şi eficienţa 
costurilor 

Când? Continuă - în mod repetat pe toată 
perioada desfăşurării programului 

Periodică: 
- la început (baseline) 
- la mijlocul perioadei  
- la finalizare  
- după finalizare (de impact) 

Cum? Desfăşurată de regulă de către echipa 
de proiect şi ceilalţi participanţi la 
implementare 

Evaluări interne: coordonator, 
echipa de proiect, 
participanţi/beneficiari 
Evaluări externe: consultanţi, 
agenţii externe şi finanţatori 

Informaţii În principal date cantitative Date calitative şi cantitative 
 
Evaluarea şi celelalte faze ale proiectării dezvoltării 
Evaluarea trebuie înţeleasă ca parte integrată a ciclului oricărui program sau 
proiect, fiind legată de toate celelalte faze ale unui astfel de ciclu, şi anume identificarea 
problemei, diagnoza problemei, elaborarea obiectivelor de dezvoltare, a strategiei, a 
planului de acţiune şi implementarea. Modul în care este identificată şi definită problema 
orientează întreaga intervenţie şi, implicit, evaluarea acesteia. Spre exemplu, dacă un 
proiect ar viza salvarea clădirilor înregistrate ca monumente istorice, evaluarea s-ar 
concentra pe modul şi măsura în care acţiunile întreprinse au atins acest obiectiv. În 
acelaşi timp însă, evaluarea ar putea evidenţia din timp efectele sociale ale acţiunii: 
problema chiriaşilor săraci din aceste clădiri, care ar trebui să determine revizuirea în 
concordanţă a strategiei şi planului de acţiune. Evaluarea stabileşte impactul proiectului 
prin comparaţia stării finale cu problema identificată iniţial (în faza de diagnoză a 
problemei). 
Relaţia între evaluare şi procesul de planificare strategică este de asemenea foarte 
puternică. Pe de o parte, tot ceea ce a fost planificat (obiective, strategice, activităţi, 
durată, termene limită, buget, metode) poate fi supus evaluării. Pe de altă parte, evaluarea 
(iniţială, continuă şi finală) poate modifica prin concluziile sale oricare dintre aspectele 
planificate. Teoretic, între evaluare şi planificare există o relaţie operaţională conform 
căreia o evaluare trebuie realizată înainte de orice nou pas al procesului de 
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planificare. În fine, evaluarea procesului de implementare este vitală, pentru a asigura 
informaţiile necesare luării deciziilor rapide sau urgente impuse de schimbările de la 
nivelul contextului, de diverse obstacole sau evenimente/factori neprevăzuţi, cu consecinţe 
la nivelul structurilor relevante. 
 
Tipuri de evaluare 
Începând cu anii 1960, odată cu apariţia programelor sociale ca instrument al politicilor 
sociale, au fost dezvoltate o multitudine de tipuri diferite de evaluare.  

Din punct de vedere al momentului realizării, există trei tipuri de evaluare: 
 Evaluarea ex ante, realizată înainte de implementarea programului/ proiectului, în 

scopul de a obţine o prognoză cu privire la modul în care un program va funcţiona şi va 
produce efectele dorite. Poate fi realizată pe baza unui studiu de fezabilitate sau a unei 
diagnoze iniţiale.  

 Evaluarea continuă, realizată de-a lungul perioadei de desfăşurare a proiectului 
sau programului. Pe de o parte, evaluarea poate avea în vedere dinamica internă a 
procesului de implementare a programului/ proiectului şi rezultatele iniţiale ale acestuia 
(atingerea obiectivele strategice, a ţintelor specifice sau a priorităţilor stabilite în cadrul 
procesului de planificare strategică). Pe de altă parte, evaluarea se poate concentra pe 
modul specific de implementare şi 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 şi 
este vital pentru corecţia şi revizuirea în timp real a planului de acţiune şi activităţilor.  

 Evaluare ex post, realizată după finalizarea implementării, în scopul de a furniza 
informaţii despre eficacitatea sau eficienţa unui program/proiect. La modul ideal, evaluarea 
ex post ar trebui realizată după finalizarea implementării (câteva luni sau, în unele cazuri, 
chiar un interval de timp mai lung). Ea este utilă pentru aprecierea efectelor indirecte şi pe 
termen lung ale proiectului/programului. 

 
 Evaluare

a  ex-
ante 
(prelimin
ară) 

Evalu
are la 
finalul 
fazei 
iniţiale 

Evaluare 
continuă 
pe 
perioada 
impleme
ntării 

 
Evaluarea ex-post, inclusiv analiza 
impactului 

  
Evaluare de proces 

 
Evaluare de impact/de rezultate  

Moment
ul 
realizării 

Înainte de începere şi/sau 
de-a lungul perioadei de 
viaţă a programului/ 
proiectului. 

La finalul perioadei de implementare şi/sau 
după încheierea acesteia. 

   
Obiectiv
ele 
evaluării 

Centrată pe îmbunătăţirea 
designului şi implementării 
programului/ proiectului. 

Centrată pe responsabilităţile faţă de 
beneficiari şi finanţatori, pe identificarea 
lecţiilor învăţate şi aplicabilităţii acestora 
pentru implementarea şi managementul 
unor intervenţii în viitor, precum şi pe 
optimizarea utilizării resurselor bugetare. 
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Părţile 
interesat
e 

Adresată în principal 
managementului 
programului/ proiectului. 

Adresată în principal părţilor interesate care 
nu au fost direct implicate în managementul 
intervenţiei. 

  Conform DFID (2005a) 
 
Din punct de vedere al conţinutului, există două tipuri principale de evaluare: 
 Evaluare de proces (numită şi evaluare formativă, datorită capacităţii ei de a 

îmbunătăţi, prin rezultatele pe care le produce, proiectul/programul aflat în derulare) este 
centrată în principal pe modul de implementare şi de administrare a 
programului/proiectului, are ca scop creşterea calităţii, perfecţionarea programului evaluat 
şi, în general, este asociată cu metode calitative de culegere şi analiză a datelor. 

 Evaluarea de impact (numită şi evaluarea sumativă sau de produs) urmăreşte în 
principal consecinţele (pozitive/negative, intenţionate/neintenţionate, volatile/durabile) unui 
program/proiect, are ca scop examinarea rezultatelor sau impactului programului şi, cel 
mai frecvent, utilizează metode cantitative de culegere şi analiză a datelor. Evaluarea de 
impact are adesea în vedere şi efectele de la nivelul părţilor interesate: contribuţia 
acestora la demararea proiectului (idei, negocieri etc.), mobilizarea resurselor (financiare, 
materiale, umane etc.), efecte ale proiectului în afara obiectivelor (schimbarea politicii unor 
instituţii, lansarea unor noi iniţiative, stabilirea unor noi reţele de cooperare 
interinstituţională etc.), dar şi eventualele obstacole induse de accesul lor inegal la 
informaţie sau relaţia defectuoasă între parteneri. 

Alte tipuri de evaluare, în funcţie de: 

 Evaluatori Evaluare externă, care este realizată de experţi din afara 
echipei proiectului. 
Evaluare internă, care este realizată de structurile 
responsabile de implementarea programului/proiectului. 

 Participarea 
beneficiarilor 

 

Evaluarea participativă, beneficiarii intervenţiei sunt în 
acelaşi timp şi evaluatorii ei. Beneficiarii şi alte părţi interesate 
sunt implicaţi atât în procesul de elaborare, cât şi în 
implementarea şi evaluarea programului. Este mai importantă 
în cazul intervenţiilor comunitare, având în vedere că acestea 
vizează de cele mai multe ori participarea membrilor 
comunităţii. 
Evaluarea non-participativă, beneficiarii nu participă la 
evaluare. 

Conform Manski şi Garfinkel (1992) 
 
Metode şi tehnici de evaluare 
Evaluarea, deşi o practică relativ nouă, şi-a dezvoltat un set de metode şi tehnici specifice, 
împrumutate şi adaptate din ştiinţele sociale şi din economie. Au fost împrumutate atât 
metode cantitative, cât şi calitative.  

Evaluarea prin metode cantitative urmăreşte, de obicei, relaţiile cauză-efect 
generate de intervenţiile programului. Pentru aceasta, sunt culese date pe un eşantion, pe 
baza cărora sunt evidenţiate schimbările pe care programul le-a produs. Metodele 
cantitative sunt caracterizate prin rigoare, precizie şi standardizare a instrumentelor 
utilizate.  

Evaluarea prin metode calitative utilizează ca tehnici de culegere a datelor focus-
grupul, observaţia sau interviul în profunzime. Metodele calitative pot avea fie rol 
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exploratoriu în vederea proiectării unei evaluări cantitative, fie pot veni cu completări şi 
explicaţii la rezultatele obţinute cu ajutorul metodelor cantitative. Dar, evaluarea prin 
metode calitative are relevanţă şi în afara combinaţiei cu o evaluare bazată pe metode 
cantitative. Metodele calitative, chiar dacă mai puţin exacte şi fără capacitatea de a fi 
generalizate, au avantajul accesibilităţii din punctul de vedere al costurilor. Doar cu ajutorul 
metodelor cantitative pot fi identificate mecanismele prin care intervenţia socială 
influenţează populaţia-ţintă. De asemenea, metodele calitative sunt foarte importante în 
evaluarea participativă, căci doar prin intermediul lor pot beneficiarii să participe la 
evaluare. 

Evaluarea prin metode economice are la bază cuantificarea în unităţi monetare 
atât a elementelor ce ţin de proces, cât şi a celor ce ţin de efecte. Acest tip de metode este 
foarte important în condiţiile în care trăim într-o lume în care resursele sunt limitate, iar 
nevoile nelimitate. Metodele economice sunt folosite pentru a compara diferite variante de 
program adresate aceleiaşi nevoi. 
Analiza minimizării costurilor nu îşi propune să compare costurile cu beneficiile 
programelor, ci doar să estimeze ce program se poate realiza cu un buget cât mai mic. În 
fapt, în acest caz nu mai contează care dintre programe este mai eficace sau eficient, ci 
dacă ele costă mai mult decât îşi poate permite organizaţia implicată. 
Analizele de tip cost-eficacitate, cost-beneficiu şi cost-utilitate pun în balanţă şi efectele 
programului.  

Analiza cost-eficacitate (eficienţă)  nu cuantifică efectele programelor în unităţi 
monetare, ci foloseşte unităţi naturale. O asemenea metodă de evaluare poate fi aplicată 
doar dacă diferenţele între efectele variantelor comparate sunt strict cantitative. 
Comparăm, spre exemplu, numărul de şomeri reintegraţi pe piaţa muncii, numărul de 
familii care primesc o locuinţă, numărul de gospodării ce au acces la apă potabilă sau 
numărul de locuinţe electrificate, raportându-le la costurile monetare.  

Analiza cost-beneficiu este utilizată atunci când efectele intervenţiilor sociale sunt 
diferite calitativ. În acest caz, sunt cuantificate în unităţi monetare atât inputurile, cât şi 
efectele, permiţându-se astfel comparaţia între diferitele opţiuni. Cuantificarea efectelor în 
unităţi monetare nu este întotdeauna relevantă. Unele efecte, chiar dacă în termeni 
monetari mai puţin importante, au o utilitate socială mai importantă.  

Analiza cost-utilitate încearcă să surprindă acest aspect, prin cuantificarea efectelor 
intervenţiei în unităţi de măsură relevante. Această metodă este utilizată mai frecvent în 
domeniul serviciilor medicale, utilitatea fiind convertită, spre exemplu, în „zile de viaţă 
sănătoasă”. 

Evaluarea din perspectiva teoriilor schimbării a fost promovată de către criticii 
evaluărilor bazate pe metode cantitative. Termenul de teorie în acest caz trebuie înţeles în 
accepţiunea populară de idei sau ipoteze despre ceva anume. Adepţii metodei consideră 
că orice proiect este bazat pe o teorie a schimbării, adică pe ideile pe care oamenii le au 
despre cum acel proiect le va schimba viaţa şi comunitatea. Este important să se ţină cont 
de aceste teorii pentru că ele reflectă şi contextul în care apare proiectul, ajutând astfel la 
identificarea factorilor externi intervenţiei comunitare. De asemenea, ea permite 
anticiparea efectelor pe termen lung ale intervenţiei. (Saraceno, 1999) 
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Triangulaţia 
Metodele de evaluare sunt complementare şi nu în relaţie de opoziţie. Nici una dintre 
metodele discutate anterior nu are un grad de acurateţe aflat deasupra oricărei îndoieli şi 
nici nu este unanim acceptată de teoreticienii şi practicienii evaluării. 
 
Concept 

Triangulaţia 
(triangulation) 

Metodă de stabilire a gradului de acurateţe a informaţiilor în 
studiul unui fenomen. Constă în combinarea de trei sau mai 
multe surse independente de date, evaluatori, teorii sau 
metode (spre exemplu, interviuri, observaţie, anchetă, 
documentare; date culese la diferite momente), pentru a 
verifica dacă duc la aceleaşi concluzii. Concept cu înţeles 
apropiat de conceptul „coroborare”. 

În realitate, evaluarea unei intervenţii sociale utilizează o combinaţie specifică de metode 
alese în funcţie de o serie de factori, dintre care cei mai importanţi sunt: (1) tipul de 
intervenţie care este evaluată; (2) resursele financiare şi de timp disponibile. O posibilă 
soluţie este triangulaţia. Aşa cum arată Măţăuan (2002), sunt cunoscute patru tipuri de 
triangulaţie: (a) triangulaţia surselor de date, în scopul îmbunătăţirii fiabilităţii şi validităţii 
rezultatelor; (b) triangulaţia evaluatorilor, mai multe puncte de vedere asupra aceleiaşi 
probleme; (c) triangulaţia teoriilor, mai multe abordări cu privire la aceeaşi problemă; (d) 
triangulaţia metodologică, în scopul minimizării efectelor metodelor singulare. Triangulaţia, 
totuşi, trebuie folosită cu precauţie, căci se poate transforma într-o simplă alăturare a unor 
surse de date sau puncte de vedere, care nu garantează prin ea însăşi îmbunătăţirea 
calităţii datelor, în schimb necesită resurse financiare considerabile. Nu orice evaluare are 
nevoie de triangulaţie. 
 
Evaluarea ca instrument managerial şi de decizie 
Evaluarea nu este doar un instrument de cunoaştere, ci trebuie văzută ca instrument 
managerial şi de decizie, care furnizează sistematic feedback informaţional 
administratorilor programului. Evaluarea reprezintă o estimare a eficienţei globale a unei 
intervenţii, arată în ce măsură aceasta a soluţionat problema sau a produs schimbarea 
urmărită. La nivelul unei instituţii (şi nu doar a unui program/proiect), evaluarea constituie 
un instrument important de analiză a ariei de responsabilitate asumată formal şi practic, ce 
pune în evidenţă măsura în care instituţia respectivă se achită de responsabilităţi. 
Evaluarea, deci, impune identificarea factorilor responsabili de succes, respectiv de eşec. 
De aceea, evaluarea este un instrument managerial esenţial pentru a evita risipa pe căi 
probate a fi ineficiente şi a orienta alocarea resurselor pe căi care duc la succes. 
Înainte de a demara o evaluare, managementul trebuie să stabilească un scop şi obiective 
clare pentru aceasta, pornind de la diagnoza problemei sociale adresate, strategia şi 
planul de acţiune stabilite în cadrul procesului de planificare strategică. 
Pentru că majoritatea programelor/proiectelor presupune participarea mai multor 
grupuri/instituţii cu interese divergente sau chiar conflictuale, un element esenţial pentru o 
bună desfăşurare a programelor îl reprezintă parteneriatului între acestea în stabilirea 
scopului şi obiectivelor evaluării. 
În al doilea rând, managementul trebuie să determine nevoia de informaţie la nivelul 
fiecărei componente a programului/proiectului şi în funcţie de aceasta, evaluarea se va 
concentra pe unul sau mai multe dintre criteriile clasice de evaluare precum coerenţa, 
eficienţa, eficacitatea, viabilitatea, relevanţa, durabilitatea, sustenabilitatea, accesibilitatea, 
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acoperirea etc. Evaluarea va fi proiectată în funcţie de criteriul sau combinaţia specifică de 
criterii pentru care se optează, căci evaluarea viabilităţii utilizează surse de informaţie, 
metode şi indicatori diferiţi de, spre exemplu, evaluarea relevanţei. 
În al treilea rând, evaluarea este proiectată în funcţie de momentul la care trebuie 
realizată, resursele disponibile şi instituţia/organizaţia care o comandă. Instituţia/ 
organizaţia care comandă evaluarea (şi, de obicei, o finanţează) joacă un rol decisiv în 
stabilirea tipului de evaluare ce urmează a fi realizată, precum şi în definirea scopului şi 
obiectivelor acesteia. 

 
Scopuri şi obiective posibile ale evaluării – Cărei nevoi răspunde evaluarea? 

1. Scop strategic, de generare de 
informaţii pentru luarea de decizii.  
        Obiective derivate posibile: 
 Luarea unor decizii generale legate 

de program: continuare, modificare 
sau oprire a programului văzut ca 
instrument de implementare a 
politicii. 

 Identificarea de noi programe 
 Alegerea între mai multe alternative 

de intervenţie. 
2. Scop praxiologic-formativ, de 
îmbunătăţire a practicilor în interiorul 
programului.  
        Obiective derivate posibile: 
 Îmbunătăţirea managementului 

programului 
 Perfecţionarea modului de lucru al 

echipei 
 Îmbunătăţirea modului de livrare a 

serviciilor programului către 
beneficiari. 

3. Scop demonstrativ, de a demonstra 
anumite aspecte legate de program şi de a 
genera percepţii dezirabile asupra 
programului. 
        Obiective derivate posibile: 
 Generarea unor percepţii şi atitudini 

dezirabile, din punctul de vedere al 
iniţiatorilor evaluării, faţă de program. 

 Confirmarea raţionalităţii unor decizii 
deja luate 

 Confirmarea unor roluri şi poziţii de 
putere 

 Demonstrarea responsabilităţilor faţă de 
program ale anumitor categorii de 
decidenţi. 

4. Scop formal-birocratic, de a consolida 
sau perpetua anumite structuri birocratice, 
fără nici un rol în luarea vreunei decizii legate 
direct de program sau de politica domeniului. 
        Obiective derivate posibile: 
 Justificarea existenţei unui 

compartiment de evaluare în instituţie 
 Necesităţi de raportare. 

 Conform Măţăuan (2002) 
 

Evaluarea trebuie planificată încă de la începutul programului/proiectului. În concordanţă 
cu obiectivele evaluării şi în funcţie de tipul şi criteriile de evaluare pentru care se optează, 
sunt stabiliţi, de preferat în parteneriat, indicatorii de performanţă.  
Aranjamentele instituţionale dedicate evaluării trebuie de asemenea stabilite de la 
începutul programului/proiectului, în funcţie de oamenii, procesele şi evenimentele, 
precum şi de tipurile de instrumente de evaluare necesare pentru măsurarea progresului, 
atât la nivel global, cât şi la nivelul fiecărei componente. În plus, încă de la elaborarea unui 
program/proiect sunt prevăzute modul şi procedurile prin care rezultatele evaluării sunt 
încorporate în procesul de luare a deciziilor în vederea revizuirii activităţilor din viitor. În 
acelaşi timp sunt prevăzute mecanisme de verificare şi validare, cu rol de minimizare a 
riscurilor de manipulare a rezultatelor evaluării.  
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Oportunităţi şi riscuri asociate evaluării 
Orice evaluare provoacă o serie de oportunităţi ce trebuie exploatate, dar şi riscuri ce 
trebuie evitate. Conform manualului ILO pentru promovarea incluziunii sociale, principalele 
oportunităţi şi riscuri asociate evaluării sunt următoarele:  
Principalele oportunităţi asociate evaluării: 

o reflecţie continuă asupra deciziilor şi acţiunilor din trecut,  
o evitarea repetării greşelilor şi risipirii resurselor,  
o integrarea cunoaşterii cumulate în diverse domenii şi sectoare de acţiune,  
o îmbunătăţirea deciziilor,  
o identificarea efectelor intenţionate şi neintenţionate, pozitive şi negative de la 

nivelul diferitelor părţi interesate, durabilitatea în timp şi distribuirea lor teritorială,  
o prevenirea unor distorsiuni sau deraieri majore de la obiectivele stabilite,  
o favorizarea proceselor de inovare,  
o crearea unor spaţii de comunicare şi negociere între părţile interesate,  
o creşterea transferabilităţii bunelor practici şi a vizibilităţii instituţiilor.  

Riscurile asociate evaluării includ: 
o utilizarea ca mijloc de control a oamenilor şi activităţilor acestora, mai ales a 

grupurilor defavorizate sau social excluse  
o pseudoevaluare sau forme de abuz evaluativ 
o transformarea evaluării într-un exerciţiu administrativ sau contabil „pe hârtie”, cu 

rol de justificare a modului în care au fost cheltuite fondurile 
o aplicarea mecanică a evaluării, fără a lua în considerare contextul general şi cel 

local 
o alocarea defectuoasă de resurse şi timp necesare realizării evaluării. 
 

Atenţie la pseudoevaluare şi la abuz evaluativ 

Pseudoevaluare 
Evaluări „controlate politic”, 
iniţiate de clienţi care vor să-şi apere 
sau menţină sfera de influenţă. 
Evaluări „inspirate din relaţii publice”, 
bazate pe nevoia de informaţie a agenţiilor 
sau departamentelor de relaţii publice, 
care folosesc datele pentru a construi o 
imagine pozitivă a programului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(din Stufflebeam şi Webster, 1981) 

Forme de abuz evaluativ 
„Spălarea ochilor” – limitarea atenţiei la 
aspectele favorabile ale programului 
„Spălarea totală” – evitarea oricărei 
evaluări obiective 
„Submarină” – evaluarea care are scopul 
de a elimina un program 
„Poza” – adoptarea unei posturi aparent 
ştiinţifică şi obiectivă, dar lipsită de orice 
substanţă 
„Amânarea” – întârzierea acţiunii sub 
pretextul aşteptării unei evaluări, de care 
însă nu este nevoie 
„Substituţia” – acoperirea eşecului unei 
activităţi esenţiale unui program, prin 
devierea atenţiei către aspecte mai puţin 
relevante, dar mai uşor de justificat 
(din Suchman, 1967) 

 Conform Măţăuan (2002) 
Prin acumularea de informaţii de-a lungul timpului, evaluarea produce schimbări 
incrementale la nivelul instituţiilor şi, mai larg, al societăţii. Analizele de evaluare duc la 
dezvoltarea bazei de cunoştinţe a diferitelor discipline asociate dezvoltării sociale, prin 
adăugarea de noi informaţii, idei, abordări, perspective şi tehnici.  
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La nivelul programului, evaluarea este un instrument de îmbunătăţire a comunicării şi 
realizării înţelegerii între părţile interesate, precum şi de îmbunătăţire a performanţelor 
echipei de program. La nivel general, evaluarea duce la întărirea în timp a simţului de 
răspundere faţă de societate al instituţiilor chemate să decidă asupra şi să implementeze 
programe sociale. 

 
2.8. Feed-back şi corecţie  
 
Feedback-ul se referă la transmiterea rezultatelor obţinute din activităţile de monitorizare şi 
evaluare (constatări, concluzii, recomandări 
şi lecţii învăţate), organizate şi prezentate 
într-o formă adecvată diseminării către părţile 
interesate, în scopul de a îmbunătăţi 
managementul programelor, procesul de 
luare a deciziilor şi procesul de învăţare la 
nivelul organizaţiilor (UNFPA, 2004).  
Feedback-ul este o activitate desfăşurată 
sistematic de-a lungul procesului de 
implementare, care constă în: (1) utilizarea 
informaţiilor din M&E în cadrul procesului de 
luare a deciziilor, (2) utilizarea informaţiilor 
din M&E ca bază a promovării învăţării 
organizaţionale şi (3) organizarea şi 
prezentarea informaţiilor relevante din M&E 
într-o formă adecvată pentru diseminare 
către diferite părţi interesate. 
Monitorizarea şi evaluarea sunt activităţi care diferă cu privire la tipul de informaţii 
produse, precum şi la tipul de decizii pe care le informează. Prin urmare, feedback-ul 
asociat activităţilor de monitorizare diferă de feedback-ul corespunzător activităţilor de 
evaluare. 

 
Feedback asociat monitorizării Feedback asociat evaluării 
Sprijină deciziile imediate mai mult decât 
contribuie la procesul organizaţional de 
învăţare. 
  Reprezintă o bază pentru deciziile şi 

acţiunile ce privesc procesul de 
implementare a unui program în derulare. 

  Semnalează o problemă ( 
disfuncţionalitate) înainte ca situaţia să se 
înrăutăţească. 

  Indică domeniile în care se înregistrează 
progrese şi pe cele care au nevoie de 
sprijin suplimentar. 

Sprijină dezvoltarea procesului 
organizaţional de învăţare mai mult 
decât contribuie la deciziile imediate. 
Evaluarea ex-post 
  Ia forma lecţiilor învăţate cu privire 

la căile spre succes şi căile spre 
eşec. 

Evaluarea intermediară 
  Indică domeniile în care se 

înregistrează progrese şi pe cele 
care au nevoie de sprijin 
suplimentar. 

 Conform UNDP (1997) 
 

Capacitatea 
organizaţiei 

 
Feed-back  
Corecţie 

Implementarea 

Elaborarea 
strategiei 

Elaborarea 
obiectivelor 
de dezvoltare 
emei 

Fazele procesului dezvoltării sociale 

Identificarea 
soluţiilor 
alternative 

Monitorizarea & 
Evaluarea 

Identificare
a problemei 

Diagnoza 
problemei 

Elaborarea 
planului de 
acţiune 
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Procesul organizaţional de învăţare 
Procesul de învăţare din lecţiile acţiunilor din trecut este principalul mecanism de 
dezvoltare a instituţiilor şi de întărire a responsabilităţii acestora faţă de cetăţean. 
 
Concept 

Proces organizaţional de 
învăţare 

Testarea continuă a experienţei acumulate şi 
transformarea experienţei în cunoaştere relevantă în 
raport cu scopul principal al organizaţiei, care să devină 
accesibilă tuturor membrilor organizaţiei. (UNDP, 1997) 

 
Lecţiile din trecut devin cunoaştere la nivelul organizaţiei sau instituţiei numai dacă sunt 
sistematic diseminate către toţi membrii acesteia. Feedback-ul presupune existenţa unui 
proces de comunicare în două sensuri. Prin urmare, feedback-ul nu trebuie transformat 
într-unul de informare a angajaţilor, ci trebuie dezvoltate mecanismele de comunicare ale 
instituţiei, astfel încât angajaţii să poată participa activ la proces. De asemenea, în afara 
instituţiei, feedback-ul nu trebuie limitat la diseminarea de informaţii către alte părţi 
interesate relevante (comunitate, alte instituţii şi organizaţii, beneficiari), ci trebuie puse la 
punct mecanisme de comunicare care să asigure accesul la feedback al acestora. 
Existenţa unor astfel de mecanisme funcţionale de comunicare în interiorul şi în exteriorul 
instituţiei vor face mai simplă şi mai ieftină organizarea unor procese de consultare şi 
asociere, în vederea unor acţiuni viitoare. În plus, o bună comunicare cu exteriorul face 
instituţia mai vizibilă, dar şi mai credibilă prin creşterea gradului de transparenţă a 
acţiunilor şi rezultatelor. Efectul principal este creşterea încrederii populaţiei. 
 
Cum folosim feedback-ul 
 
Utilizarea feedback-ului depinde de oportunitatea, relevanţa şi orientarea spre acţiune a 
informaţiei. Feedback-ul trebuie realizat astfel încât să adauge valoare la procesul de luare 
a deciziei, pe ansamblul ciclului de proiect sau program. 
Lecţiile relevante din trecut trebuiesc incluse în programele sau proiectele noi. În practică, 
nici un program sau proiect nu ar trebui să fie aprobat dacă nu există certitudinea că au 
fost căutate lecţiile relevante şi că cele pertinente au fost deja aplicate în designul noilor 
programe sau proiecte. 
Feedback-ul trebuie furnizat sistematic şi cu regularitate. Feedbackul din monitorizare şi 
din evaluările intermediare trebuie furnizat imediat, dacă se intenţionează să fie utilizat la 
îmbunătăţirea implementării. Acesta este şi cazul evaluărilor finale de proiecte şi programe 
pentru care este luată în considerare o a doua fază/etapă. În general, însă, feedback-ul 
din evaluările ex-post trebuie să fie disponibil atunci când programe şi proiecte noi sunt 
identificate, planificate şi evaluate ex-ante. 
Conform UNDP (1997) 
 

 Propunere de instrument pentru obţinerea de feedback intern 
1. cred că instituţia răspunde nevoilor reale ale cetăţenilor? 

cereţi idei de îmbunătăţire a situaţiei. 
2. cunosc viziunea, scopurile şi obiectivele generale de dezvoltare? Sunt acestea 

„doar pe hârtie”? 
contribuie acestea la o îmbunătăţire semnificativă a situaţiilor problematice de la 
nivelul colectivităţii sau grupurilor-ţintă? 

3. reprezintă activităţile instituţiei soluţii rezultate în urma unui proces de pre-
evaluare şi ierarhizare a soluţiilor alternative?  
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care sunt principalele părţi interesate care sunt în mod sistematic consultate în 
vederea formulării şi pre-evaluării soluţiilor alternative? 
reprezintă angajaţii instituţiei o parte care în mod sistematic este neglijată în 
cadrul procesului de formulare şi pre-evaluare a soluţiilor alternative? 

4. este cunoscută strategia de dezvoltare? Este strategia adecvată colectivităţii de 
referinţă? 
este strategia cunoscută la nivelul colectivităţii? 
cum ar trebui modificată strategia? 

5. este cunoscut planul de acţiune pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare? 
este planul de acţiune realist şi fezabil?  
sunt responsabilităţile atribuite asumate? 
cum ar trebui modificat planul de acţiune? 

6. este eficientă instituţia în implementarea de proiecte şi programe? 
are instituţia capacitate de coordonare? 
există un vocabular specific al instituţiei în materie de dezvoltare prin programe şi 
proiecte? 

7. cunosc proiectele şi programele implementate? 
au avut informaţii despre desfăşurarea lor şi principalele lecţii? 
au acces la feedback? 
instituţia este cunoscută şi investită cu încredere de beneficiari/populaţie? 
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Mic glosar de termeni 
 
A  
Activităţi 
(măsuri) 

Soluţii practice posibile pentru atingerea ţelurilor, obiectivelor şi 
scopurilor de dezvoltare socială. 

Agendă publică Listă de probleme sociale identificate din perspectiva cetăţenilor. 
Audit Proces independent, obiectiv şi sistematic de evaluare realizat pentru 

a îmbunătăţi eficienţa şi performanţa unei organizaţii/instituţii. Verifică 
concordanţa cu regulile, reglementările, procedurile şi politicile stabilite 
iniţial şi validează acurateţea rapoartelor financiare (UNFPA Toolkit, 
2004). 

B  
Beneficiari Indivizi, grupuri sau entităţi a căror situaţie se presupune că se va 

îmbunătăţi (grupul-ţintă) şi alte grupuri a căror situaţie s-ar putea 
îmbunătăţi ca rezultat al implementării (UNFPA Toolkit, 2004) 

C  
Context Totalitatea situaţiilor, fenomenelor şi condiţiilor exterioare programului, 

care afectează pozitiv sau negativ realizarea acestuia. 
D   
Deficit de 
implementare 

Probleme de cooperare între diferitele agenţii şi actori sociali implicaţi 
în materializarea politicilor sociale (Hill, 1997). 

Delegarea 
autorităţii 

Înlocuirea deciziei luate de grup sau colectivitate cu o decizie luată de 
o persoană sau de un organism specializat. (Cătălin Zamfir, 1990) 

Dezvoltare 
socială 

Orientare a unei ţări, regiuni, comunităţi sau instituţii spre realizarea 
unei stări dezirabile, stabilită ca obiectiv de realizat printr-un proces 
planificat în timp, printr-un set de acţiuni conjugate. Abordarea 
tradiţională este caracterizată printr-un proces predominant spontan 
de reacţie la probleme. Abordarea actuală, orientată spre dezvoltare 
socială, este caracterizată prin punerea soluţionării problemelor 
sociale ca obiectiv al dezvoltării, asociate cu strategii, planuri şi 
programe de acţiune colectivă. 

Diagnoză Operaţie premergătoare adoptării unei soluţii la o problemă, constând 
în identificarea cauzelor unor procese negative care constituie 
substanţa respectivei probleme, a factorilor care ar putea influenţa 
pozitiv sau negativ soluţionarea acesteia. În diagnoză intră în primul 
rând formularea problemei de soluţionat. Cu cât formularea acesteia 
este mai adecvată şi mai clară, cu atât şansa de a identifica soluţia 
cea mai bună este mai ridicată. (C. Zamfir, 1993) 

E   
Echitate Măsura în care diferite grupuri sociale sunt tratate egal, 

nediscriminatoriu şi nesubiectiv, prin aplicarea normelor şi regulilor 
existente. 

Eficacitate 
 
Eficienţă 

Măsura în care o activitate satisface o nevoie, 
realizează un obiectiv sau îndeplineşte o 
funcţie. 
Măsura rezultatelor unei activităţi 
raportate la eforturile făcute. 

Eficienţă 
= 

Eficacitate 
Costuri 

Evaluare Activitate periodică de măsurare a relevanţei unei strategii, plan, 
program sau proiect, a eficienţei şi impactului acestuia, atât aşteptat 
cât şi neaşteptat, faţă de obiectivele stabilite. Evaluarea poate duce la 
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modificări ale strategiei, planului, programului sau proiectului tocmai 
pentru că se concentrează pe eficienţa globală a acestuia. 

Expertiză 
tehnică 

Cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini într-o arie specifică de activitate 
obţinute prin educaţie, instruire şi practică, care permit unei persoane 
să acţioneze la cel mai înalt nivel de performanţă. 

F  
Feedback Transmiterea rezultatelor obţinute din activităţile de monitorizare şi 

evaluare, organizate şi prezentate într-o formă adecvată diseminării 
către părţile interesate, în scopul de a îmbunătăţi managementul 
programelor, procesul de luare a deciziilor şi procesul de învăţare la 
nivelul organizaţiilor. Feedbackul este generat de activităţile de M&E şi 
poate include constatări, concluzii, recomandări şi lecţii învăţate din 
experienţă. (UNFPA Toolkit, 2004) 

Fezabilitate Fezabilitatea politică se referă la resursele şi consecinţele politice 
implicate. 
Fezabilitatea administrativă se referă la contextul legal, social şi 
administrativ existent, precum şi la resursele umane, financiare, 
logistice şi de timp la dispoziţia instituţiei. 

G  
Grafic de 
activităţi 

O diagramă Gantt, o reprezentare grafică care stabileşte momentul, 
durata şi succesiunea activităţilor. Aceasta poate să identifice şi 
repere pentru monitorizarea progresului înregistrat în implementare şi 
responsabilităţi pentru realizări intermediare. 

I  
Impact Efecte pe termen lung – pozitive şi negative – asupra unor grupuri 

identificabile, produse de o strategie/intervenţie de dezvoltare în mod 
direct sau indirect, intenţionat sau neintenţionat. Aceste efecte pot fi 
de natură economică, socio-culturală, instituţională, tehnologică etc. 
(UNFPA Toolkit, 2004) 

Implementare Procesul prin care resursele sunt transformate în rezultate, în vederea 
atingerii scopurilor şi obiectivelor formulate în cadrul strategiei, prin 
desfăşurarea secvenţei de activităţi concrete prevăzute în planul de 
acţiune, în condiţiile stabilite de responsabilităţi, termene, şi resurse. 

Input Resursele financiare, umane, materiale, tehnologice şi informaţionale 
oferite de părţile interesate (stakeholderi), care sunt utilizate pentru a 
implementa o strategie sau plan de dezvoltare (UNFPA Toolkit, 2004). 

Ipoteză Presupoziţii privind comportamentelor beneficiarilor şi efectele asupra 
acestora a intervenţiei realizate în cadrul programului. 

M  
Mijloace Resurse umane, materiale, financiare sau de alt tip necesare pentru a 

desfăşura activităţile. 
Misiune Raţiunea pentru care există instituţia, răspunsul la întrebarea „de ce 

este nevoie de această instituţie?”. 
Monitorizare Activitate continuă de urmărire a procesului de implementare a unei 

strategii, a unui plan, program sau proiect în relaţie cu nişte orare 
stabilite. Monitorizarea produce informaţii privind derularea procesului 
de implementare şi operaţiile specifice acestuia. 

O  
Obiectiv  Subordonat scopului, mai specific şi cu ţel intermediar. Uneori are 

asociaţi indicatori. Este operaţionalizat în obiective specifice şi, uneori, 
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în sub-obiective. 
Oportunităţi Totalitatea situaţiilor, fenomenelor şi condiţiilor exterioare programului, 

care afectează pozitiv realizarea acestuia. 
P  
Parteneriate 
(consorţii) 

O grupare de persoane fizice sau juridice care implementează unul 
sau mai multe programe şi/sau proiecte. Poate fi o grupare 
permanentă, legal constituită sau o grupare informal constituită. Toţi 
membrii unui consorţiu (lider şi ceilalţi parteneri) răspund colectiv şi 
individual faţă de contractor. 

Părţi interesate 
(stakeholder) 

Organizaţie guvernamentală, neguvernamentală, grupuri sociale sau 
comunitate care au o miză în luarea deciziei într-un sens sau altul, 
pentru că sunt (potenţial) interesate în sau afectate de promovarea şi 
realizarea unui obiectiv sau ţel specific. 

Planificare 
strategică sau 
programare 

Reprezintă un efort disciplinat şi sistematic de a produce acţiuni şi 
decizii care modelează şi determină ceea ce este, ce face şi de ce 
face o instituţie/ organizaţie, cu orientare spre viitor. Planificarea 
strategică determină direcţia pe care va merge o instituţie în următorii 
ani – sau mai mult –, cum va ajunge acolo şi cum va şti dacă a ajuns 
sau nu (McNamara, 2003). 

Problemă 
socială 

Un factor, un proces, o stare socială sau naturală care afectează 
negativ funcţionarea societăţii şi condiţia umană. Problemele sociale 
pot fi însă şi stări pozitive în măsura în care apar sub forma 
oportunităţilor de dezvoltare. (C. Zamfir, 2006) 

Plan de acţiune 
 

Operaţionalizarea unei strategii prin identificarea unor elemente 
constitutive, şi anume instituţiile responsabile, resursele necesare şi 
intervalele de timp implicate. Pentru fiecare obiectiv (şi sub-obiectiv, 
dacă este cazul), ţintă specifică şi activitate (sau măsură) se stabilesc: 
responsabili, resurse umane, materiale şi financiare necesare, 
termene de realizare şi indicatori de performanţă. 

Proces 
organizaţional 
de învăţare 

Testarea continuă a experienţei acumulate şi transformarea 
experienţei în cunoaştere relevantă în raport cu scopul principal al 
organizaţiei, care să devină accesibilă tuturor membrilor organizaţiei. 
(UNDP, 1997) 

Program Intervenţie limitată în timp, care acoperă mai multe sectoare, tematici 
sau arii geografice, foloseşte o abordare multidisciplinară, implică mai 
multe instituţii şi poate fi finanţată din mai multe surse diferite (UNFPA 
Toolkit, 2004). De obicei, acoperă un întreg domeniu prioritar şi 
cuprinde o serie de proiecte. 
* Programul social, în sensul cel mai larg, reprezintă un ansamblu 
planificat şi coordonat de resurse (materiale, financiare, umane) şi 
activităţi alocate, respectiv desfăşurate pentru o perioadă determinată 
de timp sau până la atingerea unui obiectiv clar stabilit, în scopul 
satisfacerii unei/unui set de nevoi sociale, al prevenirii sau rezolvării 
unei/unui set de probleme sociale. 

Proiect Acţiuni cu nivel de generalitate mai redus decât programele, cu o sferă 
de cuprindere mai mică, un grad de complexitate mai redus şi un 
orizont de timp mai scurt. 

R  
Rezultate 
(outputuri, 

Beneficiile furnizate grupurilor-ţintă sub forma unor schimbări fizice, 
psihice, de potenţial, de comportament etc., ca urmare a implementării 
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outcomes) activităţilor care duc la atingerea scopurilor şi obiectivelor strategice. 
Acestea pot fi: 
(a) bunuri sau produse tangibile 
(b) servicii sau produse economice intangibile 
(c) bunuri şi servicii. 
Spre deosebire de bunuri, serviciile nu pot fi depozitate şi nu au 
prezenţă fizică. Serviciile îşi pierd mult mai repede valoarea decât 
bunurile, cel puţin la nivelul percepţiilor. 
Anumite instituţii fac distincţie între rezultate (ansamblul schimbărilor 
produse de program) şi outputuri (produse sau servicii tangibile 
furnizate de program în mod direct grupului-ţintă). 

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

S  
Scop Instrumente prospective cu cel mai ridicat nivel de generalitate, care 

se referă la schimbări la nivelul întregii societăţi sau al unui segment 
larg al acesteia. Formularea scopurilor presupune utilizarea unor 
termeni abstracţi, pentru care nu există obiecte sau fapte 
corespondente în realitate, ci doar la nivelul gândirii conceptuale. 

Strategie Document-cadru ce are la bază principii generale, care orientează 
utilizarea resurselor umane, materiale şi financiare în vederea 
implementării de activităţi ce duc la obţinerea unor rezultate 
particulare. (UNFPA Toolkit, 2004) 

T  
Triangulaţia 
(triangulation) 

Metodă de stabilire a gradului de acurateţe a informaţiilor în studiul 
unui fenomen sau construct. Constă în combinarea de trei sau mai 
multe surse independente de date, evaluatori, teorii sau metode (spre 
exemplu, interviuri, observaţie, anchetă, documentare; date culese la 
diferite momente), pentru a verifica dacă duc la aceleaşi concluzii. 
Concept cu înţeles apropiat de conceptul „coroborare”. 

Ţinte, ţel, target Subordonate obiectivelor, concrete, măsurabile şi finale. Au asociaţi 
indicatori, cu un anume nivel sau evoluţie, considerate drept 
dezirabile. 

V  
Viziune Proiecţia imaginativă pe termen lung asupra realităţii pe care instituţia 

vrea să o modeleze: cum va arăta peste 10 sau 20 de ani societatea 
sau grupul-ţintă, în urma eforturilor depuse de instituţie. Concept 
cvasi-sinonim cu cel de „scop”. 
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