


Propunere de politică publică

privind

Susținerea utilizării dovezilor în procesul decizional 
la nivelul administrației publice centrale 



Procesul de analiză a inclus:
(1) Analiza documentară 

• Structura instituțională (HG organizare și funcționare, 
organigramă, ROF, alte studii și analize)

• Propuneri de acte normative / documente de politici 
publice (note de fundamentare, analize)

(2) Sondaj la nivelul administrației centrale
(3) Consultări cu stakeholderii (panel 21/09/2018)



Constatări
• Cu puține excepții, în ministere nu există structuri specializate de 

procesare și analiză de date
• Cadrul de reglementare și cel metodologic este relativ cuprinzător
• Cu puține excepții, nu există personal specializat în procesarea și 

analiza de date 
• Colectarea dovezilor se realizează de către personalul din direcțiile 

de specialitate
• Dimensiunea și implicarea unităților de politici publice sunt neunitare
• Gestionarea fondurilor europene a impus consolidarea capacității de 

utilizare a dovezilor
• Majoritatea ministerelor pot colabora cu entități de cercetare dar 

modul concret de lucru nu este specificat



Constatări (2)

• Documentele de politică publică sunt sprijinite de dovezi, dar calitatea 
analizei diferă semnificativ 

• Există deficiențe în ceea ce privește cadrul de performanță, 
monitorizarea, indicatorii și țintele asumate

• Procesul de consultare publică diferă semnificativ
• Există deficiențe în ceea ce privește estimarea impactului bugetar, 

mai ales în ceea ce privește documentele strategice.
• Documentele elaborate cu sprijin extern (consultanță, experți) au, în 

general, o fundamentare mai bună



Sondaj 

Respondenți: 65 persoane din cadrul SGG, ministere, 
instituții și autorități publice centrale

Perioada de implementare: august-septembrie 2018















üAccesul la date statistice 
relevante

üDisponibilitatea personalului 
specializat în analiză de date

üSolicitarea dovezilor de către 
factorii de decizie

ü Implicarea stakeholderilor



Vă rugăm să ne dați un exemplu 
de document pe care îl 
considerați o bună practică la 
nivelul instituției 
dumneavoastră.

• Strategia Națională de CDI
• Planul Strategic Instituțional
• Strategia națională privind promovarea 

egalității de șanse și de tratament între 
femei și bărbați și prevenirea și combaterea 
violenței domestice pentru perioada 2018-
2021

• Strategia de Dezvoltare Teritorială a 
României

• Documentul de Politica Industriala
• Strategia pentru valorificarea potențialului 

agriculturii - Orizont 2020/2030



Provocări și nevoi

• Utilizarea dovezilor în procesul decizional nu este sistematică 
și consecventă, nici măcar în cadrul aceleiași instituții. 

• Existența informațiilor sau a cadrului de reglementare nu este 
suficientă pentru transpunerea în practică



• Accesul la date și dovezi
• Calitatea datelor și dovezilor
• Constrângerile de timp
• Capacitatea administrativă:

• Existența unităților analitice în cadrul ministerelor sau în conexiune 
cu acestea

• Existența resurselor umane și a competențelor necesare

Cauze legate de furnizarea dovezilor



Cauze legate de cererea dovezilor

• Constrângeri de timp 
• Calitatea dovezilor prezentate 
• Insuficienta conștientizare a avantajelor pe care le poate 

avea analiza datelor
• Priorități politice



Scopul politicii publice

Consolidarea condițiilor și mecanismelor-suport care să 
permită respectarea cadrului normativ existent, în practica 
de zi cu zi, la nivelul administrației publice centrale; 
atenuarea sau eliminarea obstacolelor în procesul de 
luarea deciziilor, pentru a sprijini utilizarea adecvată a 
dovezilor.



Soluții posibile 
1. Consolidarea cadrului instituțional și 
procedural de furnizare și utilizare a dovezilor
2. Îmbunătățirea capacității instituțiilor publice 
centrale în ceea ce privește accesarea, analiza 
și prezentarea datelor
3. Încurajarea utilizării dovezilor de către 
decidenți



1. Consolidarea cadrului instituțional și procedural de furnizare și utilizare a 
dovezilor
1.1. Întărirea funcției de coordonare a activității de analiză și prognoză, la Centrul 
Guvernului. 
1.2. Elaborarea unei  metodologii care să detalieze și să clarifice pașii necesari realizării 
analizelor, responsabili, surse de date etc., personalizată pentru fiecare instituție, ținând 
seama de structura și nevoile specifice (cf. Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităților publice) 
1.3. Susținerea colaborării inter-ministeriale. Unitățile de politică publică, personalul tehnic 
responsabil cu activități de monitorizare și evaluare, și viitorii experți în dezvoltare durabilă 
care vor activa la nivelul ministerelor, pot constitui bazele pentru consolidarea rețelei de 
experți cu competențe de analiză de date, monitorizare și evaluare. Aceasta va putea fi 
formalizată (de ex. ca GL) sau va putea fi operaționalizată informal, sub coordonarea SGG. 



2. Îmbunătățirea capacității instituțiilor publice centrale în ceea ce privește 
accesarea, analiza și prezentarea datelor
2.1. Îmbunătățirea competențelor în domeniul colectării și analizei de date la 
nivelul personalului de execuție;
2.2. Facilitarea colaborării cu entitățile furnizoare de dovezi (mediul academic, 
de cercetare, think-tanks, experți etc.);

3. Încurajarea utilizării dovezilor de către decidenți
3.1. Sensibilizare și informarea decidenților cu privire la utilitatea dovezilor
3.2. Îmbunătățirea calității dovezilor prezentate decidenților.



Opțiuni posibile pentru implementare

Opțiunea 0. Menținerea situației existente
Opțiunea 1. Implementare parțială
Opțiunea 2. Pilotarea voluntară
Opțiunea 3. Introducere comprehensivă la nivelul întregii 
administrații centrale



Costuri estimate
Opțiune / costuri Cost / minister/ 

anul 1 (lei)
Cost total (24 
ministere) (lei)

Opțiunea 0. Menținere - -
Opțiunea 1. Implementare parțială 461.000 11.064.000
Opțiunea 2. Implementare voluntară 590.000
Opțiunea 3. Implementare 
comprehensivă 590.000 14.160.000



Opțiunea recomandată
Opțiune

Costuri 
pentru 

implementare

Costuri 
pentru 

menținere

Posibilitatea 
finanțării din 

fonduri 
nerambursabile

Durata 
procesului de 
implementare

Complexitatea 
procesului de 
implementare

Eficacitate

O.0 Menținerea 
situației existente N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
O.1 Implementare 
parțială (Pilonul 
1,2 sau 3)

Scăzute Scăzute DA 3 ani Medie Scăzută
O.2 Pilotarea 
voluntară Medii Medii DA 3 ani Medie Medie
O.3 Introducere 
comprehensivă la 
nivelul întregii 
administrații 
centrale

Ridicate Ridicate DA 3 ani Ridicată Ridicată
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