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O SOCIOLOGIE A ISTORIEI SISTEMULUI OFICIAL DE INDICATORI

• Evoluția sistemului oficial de indicatori, oglindă a evoluției scopului principal al statului

• Modernitatea, marele cuantificator

• Măsurarea eficienței: sistemul oficial de indicatori

• De la scopurile preponderent instituționale la scopurile preponderent sociale / “civice” 

• WWII: punct de cotitură pt statul bunăstării



SCHIMBĂRI SOCIALE CARE DUC LA NEVOIA REVIZUIRII SISTEMULUI

• Capcana logaritmică a progresului tehnologic în relație cu creșterea nivelului de trai 

(scăderea sensibilității de reacție la stimulii repetați)

• De la distanța dintre nevoi și putință (decalajul absolut) la distanța dintre nevoi și aspirații 

(decalajul relativ) à Trecerea de la comparațiile absolute la comparațiile relative

• Emergența vocii opiniei publice. Participativitate. Democrația participativă. 

• Emergența preocupării privind sustenabilitatea



CONSECINȚA: BEYOND GDP

• Necesitatea revizuirii sistemului de indicatori oficiali

• Emergența indicatorilor de evaluare / de percepție. "Beyond GDP"

• De la academic la instituțional: 1970 – 2000

• De la indicatorii de proces / scop instrumental (cum?) la indicatorii de scop ultim (de ce?)

• De la dezvoltare la dezvoltarea sustenabilă



PROCESUL DE CREARE DE PLUS VALOARE

• potențial (resurse) à proces (economie) à rezultat (scopurile statului) à evaluare 

(eficiență) = DEZVOLTARE

• potențial (resurse) à proces (economie) à rezultat (scopurile ultime) à evaluare 

(eficiență) à sustenabilitate = DEZVOLTARE SUSTENABILĂ



BENEFICIARII PROIECTULUI SIPOCA 11
• Să nu uităm pentru cine este construit proiectul SIPOCA 11: beneficiarii instituționali

• Nu au timp – au nevoie de ușurința prezentării și de interpretare

• Nu au întotdeauna pregătire de specialitate - au nevoie de training în folosirea datelor

• Nu știu unde sînt toate datele - au nevoie de sistematizare și simplificare

• Nevoia strategică de fundamentare a politicilor publice pe date (data-driven policies)

PUTEREA COMPARAȚIEI
• Puterea comparației în spațiu (între unități administrative) și mai ales în timp (evoluții / 

time series)



SUSTENABILITATEA PROIECTULUI SIPOCA 11

• Continuarea împletirii dintre indicatorii obiectivi și indicatorii subiectivi

• Continuarea seriilor de date

• Accentul pe interpretarea simplă și clară a rezultatelor, adecvată nevoilor beneficiarilor

• Accentul pe elementul de dezvoltare SUSTENABILĂ



SĂ NE REAMINTIM DE UNDE AM PLECAT
“Administrația se confruntă cu un paradox: există o multitudine de date, dar nu și instrumentul 

care să permită utilizarea optimă a acestora în procesul decizional. 
Un astfel de instrument ar trebui să aibă următoarele caracteristici: 

• să permită o limpezire metodologică și o filtrare a datelor existente; 
• să realizeze o simplificare și o bună structurare a datelor, tocmai pentru a le face 

utilizabile în procesul decizional; 
• să aibă o interfață de utilizare relativ simplă, care să poată fi cu ușurință accesibilă 

decidenților; 
• să fie în coordonarea și proprietatea SGG, ceea ce va garanta un nivel crescut de 

autonomie și accesibilitate.“ 
(Starea Natiunii, proiect SIPOCA 11, Cererea de Finantare, pag. 28)
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Vă mulțumesc! 


