
 

 

 

Sesiune de formare 

Comunicarea publică și procesul decizional fundamentat pe date statistice 

 (17-20 septembrie, București) 
 

 

Secretariatul General al Guvernului/ Direcția pentru Strategii Guvernamentale și Școala Națională de 

Studii Politice și Administrative (SNSPA) organizează, între 17 și 20 septembrie 2018, sesiunea de 

formare  ”Comunicarea publică și procesul decizional fundamentat pe date statistice”, un eveniment 

organizat în cadrul proiectului Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru 

fundamentarea politicilor publice (Cod SIPOCA 11/Cod SMIS 2014+: 118305). Scopul sesiunii de 

formare este de a îmbunătăți capacitatea  administrației centrale de a realiza politici și strategii bazate pe 

dovezi, prin utilizarea unui instrument conceput special - agregatorul „Starea Națiunii”.  

Despre agregatorul de date statistice 

Crearea agregatorului de date statistice este principalul rezultat al proiectului ”Starea Națiunii”, 

implementat de Secretariatul General al Guvernului, în parteneriat  cu Școala Națională de Studii 

Politice și Administrative, București și face parte dintr-un portofoliu strategic de proiecte menit a 

consolida capacitatea instituțională a administrației centrale în ceea ce privește fundamentare deciziilor și 

formularea politicilor publice.  

Agregatorul „Starea Națiunii” este o aplicație informatică destinată producerii de informație concentrată 

și ilustrată grafic, sub formă de statistici necesare pentru măsurarea sistemului de indicatori referitori la 

starea României. El fixează portretul socio-economic al României în momentul de față și surprinde 

tendințe durabile la nivel național, regional și european. 

Despre sesiunea de formare 

Sesiunea de formare va familiariza participanții cu modul de funcționare și utilizare a agregatorului de 

date statistice pentru fundamentarea procesului decizional, precum și cu aspecte ce țin de comunicarea 

publică strategică bazată pe date statistice și de cercetare. 

Programul sesiunii cuprinde patru module de lucru, acoperind tematici distincte. Modulul I, ”Construirea 

unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice în baza datelor statistice”, este 

dedicat prezentării proiectului și a relevanței acestuia pentru dezvoltarea sustenabilă a României. Sesiunea 

se încheie cu un atelier de lucru și cu simulări ale utilizării agregatorului online. Pe parcursul zilelor de 

formare, fiecare participant va avea acces la agregator prin intermediul calculatoarelor puse la dispoziție 

de organizatori.  

Modulul II, ”Dezvoltarea strategică și procesul decizional fundamentat pe date statistice în 

administrația centrală”, prezintă o serie de instrumente inovative, exemple de bune practici și studii de 



 

 

caz din diferite state membre ale Uniunii Europene, privind planificarea strategică și fundamentarea 

politicilor publice în cadrul administrației centrale. 

Cel de-al treilea modul ,”Comunicarea publică și procesul decizional fundamentat pe date statistice”, 

explorează activitățile, actorii-cheie și provocările întâlnite în comunicarea publică a procesului 

decizional și continuă, în manieră aplicativă, cu un atelier de lucru privind comunicarea publică. 

Modulele II și III au o puternică orientare internațională, fiind susținute de lectori invitați de la importante 

institute de cercetare în domeniul politicilor publice și fundamentării deciziilor.  

Ultimul modul, ”Opinie publică și comunicare strategică”, discută utilizarea datelor de percepție în 

comunicarea strategică, precum și exemple internaționale de bune practici în măsurarea opiniei publice și 

în conectarea datelor de percepție cu dezvoltarea proiectelor de politici publice. Participanții vor 

beneficia, și de această dată, de exerciții practice.  

Printre formatori se numără atât membri ai echipei proiectului ”Starea Națiunii”, cât și invitați externi de 

la institute prestigioase în domeniul prelucrării și analizării datelor statistice: Anne Buffardi (ODI - 

Overseas Development Institute, Marea Britanie) și Matthias Rumpf (OECD - Organisation for Economic 

Co-operation and Development, Germania). Pe parcursul tuturor modulelor susținute de lectorii străini 

va fi asigurată traducerea simultană.  

Detalii administrative 

Sesiunea de formare se desfășoară în perioada 17-20 septembrie 2018 la Hotel Rin Central, Str. Traian 

nr. 57, București. Activitățile au loc conform agendei anexate AICI.  


