
2-3 noiembrie 2016: Vizita de studiu ǀ European University 

Institute, EUI și Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 
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În perioada 2-3 noiembrie 2016, a avut loc a patra vizită de studiu din cadrul 

proiectului, organizată la Florenţa, la European University Institute, EUI și Robert 

Schuman Centre for Advanced Studies, RSCAS. 

 

 

 

Cei 6 reprezentanți ai proiectului prezenți la Florenţa s-au întors cu câteva lecții 

învățate și bune practici pentru proiect, care merită menționate: 



Lecții învățate și bune practici pentru proiect 

 chiar dacă datele/cifrele permit o mai bună transparentizare a deciziei, 

aceasta nu înseamnă că procesele referitoare la elaborarea politicilor publice 

pot deveni 100% raționale (procesul de vine mai rațional, însă nu ferit în 

totalitate de interpretări); 

 agregatorul - ca, de altfel, orice sistem de indicatori - nu poate fi un 

instrument neutru - în virtutea faptului că propune o anumită ierarhizare și 

selecție a domeniilor și indicatorilor, acesta va ”decupa” și lumina mai mult 

anumite părți din realitate, în detrimentul altora; 

 este important să avem în vedere modalități accesibibile prin care 

opțiunile/alegerile metodologice și strategice să poată fi explicate non-

specialiștilor și utilizatorilor finali ai agregatorului;  

 accesul facil la o multitudine de date nu garantează în mod necesar 

formularea unor politici și strategii mai bune - ceea ce contează este 

calitatea, oportunitatea și coerența datelor agregate. Datele trebuie dublate 

de puterea de a realiza raționamente valide. Prin urmare, dezvoltarea 

agregatorului trebuie însoțită de o puternică dimensiune centrată de 

formarea competențelor referitoare la interpretarea și utilizarea datelor de 

cercetare în procesele decizionale. Este esențială formarea specialiștilor din 

sectorul guvernamental în utilizarea datelor în procesele de formulare a 

politicilor și luare a deciziilor;   

 agregatorul ca instrument de europenizare: îmbunătățește poziționare 

României în statistica europeană prin creșterea gradului de conștientizare a 

decidenților cu privire la utilizarea datelor în formularea politicilor publice; 



 prioritizarea indicatorilor ar trebui făcută în mod diferențiat, în funcție de 

domeniu: este necesară diferențierea clară între indicatorii obiectivi și cei 

subiectivi/bazați pe atitudinile și experiențele cetățenilor. Este chiar 

recomandabilă diferențierea între indicatorii centrați pe experiențele 

publicului vs. cei bazați pe opinii și atitudini.  

 


