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MANAGEMENTUL ECHIPEI 

 
 Echipele şi rolul lor în organizaţiile publice 

 

Managerul şi munca lui în cadrul organizaţiilor publice constituie un subiect de dezbatere 

şi uneori de controversă, atât în plan teoretic cât şi în practică. Toţi cei implicaţi în procesul 

managerial îşi deplasează atenţia asupra potenţialului uman şi propun soluţii noi, care iau în 

calcul aspecte ignorate sau parţial cunoscute în prezent. Una după alta, organizaţiile publice îşi 

modifică structurile, abandonează ierarhiile rigide, caută soluţii care să valorifice creativitatea şi 

talentul membrilor lor, folosesc tot mai des, lucrul în echipă. 

Constituirea echipelor în cadrul organizaţiilor publice porneşte, în multe cazuri, de la 

nevoile de competenţă, tot mai complexe, pe care le solicită mediul actual, dar şi de la o veche 

nevoie umană, evidenţiată ca important factor motivaţional, cu mulţi ani în urmă de către 

Maslow, aceea de apartenţă la grup.  

Conceptele de grup şi echipă nu sunt sinonime. Scopul pentru care sunt constituite, 

structura lor şi modul de funcţionare ne permit să apreciem că, în timp ce toate echipele pot fi 

privite ca grupuri, nu toate grupurile sunt echipe. Un grup poate fi considerat  echipă numai dacă 

membrii săi se ajută între ei, pentru a îndeplini obiectivele organizaţiei. Aşadar, o echipă este  un 

grup ai cărui membri se influenţează între ei pentru îndeplinirea unui obiectiv (unor obiective)  

al(e) organizaţiei. 

În prezent, echipele apar ca o cerinţă pentru obţinerea succesului, iar managerii încearcă 

în mod constant să transforme grupurile în echipe. De ce sunt importante echipele?  

Managerii preferă să folosească echipe pentru că: 

 sunt cele mai indicate pentru a rezolva probleme complexe care necesită opinii şi 

cunoştinţe diferite; 

 reprezintă un excelent mediu de învăţare; 

 sunt mult mai orientate către realizarea obiectivelor decât organizaţia, în ansamblul său, 

şi îşi stabilesc mult mai uşor o viziune şi un scop propriu; 

 valorifică mai bine resursele fiecărui membru; 

 sunt  mai flexibile decât grupurile organizaţionale pentru că pot fi mult mai uşor 

formate, dizolvate, reorganizate, redimensionate; 

 cultivă loialitatea şi funcţionează pe principiul „toţi pentru unul şi unul pentru toţi”. 
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 favorizează delegarea de responsabilităţi pentru că oferă garanţia de a controla 

comportamentul membrilor săi, prin norme proprii. 

Tipuri de echipe 

În organizaţii, echipele îmbracă diferite forme: 

a. Echipe speciale, constituite  pentru rezolvarea problemelor. Managementul se confruntă 

zilnic cu numeroase probleme: sisteme de lucru ineficiente, costuri supradimensionate, salariaţi 

apatici şi neimplicaţi etc. Pentru rezolvarea lor, s-au căutat, de-a lungul timpului, diferite soluţii. 

Începând din anii ’80, au început să apară, în cadrul  organizaţiilor, echipe speciale, constituite 

din 5-12 membri, având  următoarele roluri: 

 a analiza o anumită stare de lucruri; 

 a elimina o problemă; 

 a eficientiza un domeniu de activitate; 

 

 

 

 a îmbunătăţi mediul general de muncă. 

 

 

Atunci când se ajunge la consens, membrii echipei propun managementului soluţiile posibile pentru 

situaţia analizată. Managementul are mai multe posibilităţi: 

- implementarea întocmai a recomandărilor; 

- modificarea şi implementarea recomandărilor; 

- solicitarea unor informaţii suplimentare pentru evaluarea recomandărilor. 

Acest tip de echipă nu funcţionează totdeauna uşor. Mulţi dintre membrii ei participă la proiectul 

în cauză doar pentru că sunt nevoiţi să o facă şi se implică parţial. Adesea, ei consideră că integrarea într-

o astfel de echipă îi împiedică să-şi rezolve propriile sarcini din cadrul departamentului în care lucrează şi 

sunt nemulţumiţi. După rezolvarea problemei, echipa este, în general, desfiinţată. 

b. Echipe autoconduse. În numeroase cazuri, managementul are nevoie să se degreveze de 

activităţi specifice unui context de muncă tradiţional şi să se ocupe mai atent de observarea mediului şi 

poziţionarea strategică a organizaţiei. Acest lucru este posibil atunci când lucrează cu echipe autoconduse 

(apărute pentru prima oară în 1990). Aceste echipe sunt alcătuite din 5-15 persoane creative, calificate, cu 

o pregătire interfuncţională, care interacţionează şi care dispun de responsabilitatea şi autoritatea de a 

îndeplini o serie de activităţi specifice. Ele îşi planifică, organizează şi controlează activitatea în condiţiile 

unor îndrumări şi intervenţii minime din partea managementului.  Echipele autoconduse sunt tot mai 

numeroase: pe de o parte ele sunt solicitate de mediul de afaceri de astăzi, iar pe de altă parte, ele sunt 

agreate de salariaţi, care îşi doresc o libertate mai mare la locul de muncă. În plus, rapiditatea 

schimbărilor care au loc face necesară adaptarea permanentă a lucrătorilor. 

Pentru a asigura succesul unei echipe autoconduse, managerul trebuie să selecteze atent şi să-i 

pregătească în mod corespunzător pe membrii acesteia. 



 
 

Reduceţi! Reciclaţi! Reutilizaţi! 
 

 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi Internelor  

 

 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional "Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative" 

 

 

c. Echipe interfuncţionale. Acestea sunt echipe de lucru alcătuite din angajaţi aparţinând unor 

domenii funcţionale ale organizaţiei publice (marketing, finanţe, resurse umane), care se focalizează 

asupra unui obiectiv specific. Venind din compartimente diferite, membrii unei astfel de echipe dispun de 

cunoştinţele necesare pentru a-şi îndeplini sarcinile ce le revin şi pot colabora eficient cu departamentele 

lor. În categoria echipelor interfuncţionale întâlnim: echipe înfiinţate pentru a alege şi implementa noi 

tehnologii; echipe constituite pentru a îmbunătăţi eficienţa marketingului; echipe constituite pentru a 

controla costurile. 

În practică, cele trei tipuri de echipe se pot adesea combina: o echipă specială constituită pentru 

rezolvarea unei probleme poate fi în acelaşi timp o echipă autocondusă şi interfuncţională. Înainte de a 

înfiinţa o echipă, managerii trebuie să studieze cu atenţie situaţia concretă din organizaţie şi să înfiinţeze 

acel tip de echipă care corespunde cel mai bine nevoilor existente. 

 

Etapele evoluţiei echipelor 

 

 Atunci când lucrează cu echipe, managerii trebuie să ştie că acestea parcurg mai multe etape 

înainte de a fi eficiente: 

a. Constituirea. Pe parcursul acestei prime etape, membrii echipei se orientează şi se 

familiarizează unii cu alţii. Ei cunosc acum problemele cu care se vor confrunta, exigenţele la care trebuie 

să răspundă, tipul de autoritate manifestat în echipă, persoana care dispune de autoritate şi caracteristicile 

echipei. 

Etapa de constituire a echipei se caracterizează de regulă, prin incertitudine şi stres. Ştiind că 

membrii echipei se străduiesc să se adapteze atât la noua lor situaţie de lucru, cât şi unii cu alţii, managerii 

trebuie să fie toleranţi faţă de discuţiile informale lungi în care se explorează elementele specifice ale 

echipei şi să nu le privească ca pe o pierdere de timp. 

b. Furtuna. După ce se constituie, echipele intră în această fază caracterizată prin conflicte şi 

neînţelegeri legate de clarificarea rolurilor individuale ale membrilor lor. Se contestă în permanenţă 

modul de funcţionare şi, echipei pare să-i lipsească unitatea. Pentru a ajuta echipa să treacă de etapa de 

furtună, managerii trebuie să-i încurajeze pe membrii acesteia să se simtă liberi, să critice orice problemă 

care priveşte echipa şi să-şi prezinte punctele lor de vedere, complet şi corect. Mai mult decât atât, 

managerii trebuie să favorizeze armonizarea punctelor de vedere ale membrilor echipei, astfel încât să fie 

posibilă atingerea  obiectivului (obiectivelor). 

c. Normalizarea. În această etapă, membrii echipei ajung să-şi înţeleagă şi să-şi accepte rolurile, 

să respecte regulile şi să adopte comportamente adecvate lucrului în echipă. Acum se rezolvă conflictele 

apărute în faza anterioară. 

Normele, valorile şi comportamentele stabilite în cadrul echipei, în această etapă, se transferă în 

organizaţie şi pot fi decisive pentru succesul acesteia. La nivelul echipei, realizările obţinute în această 

etapă pot favoriza productivitatea sa viitoare. 

d. Suspendarea. Această etapă marchează încheierea misiunii echipei şi pregăteşte desfiinţarea sa. 

Suspendarea apare numai în cazul echipelor create pentru o perioadă limitată de timp. Pe parcursul etapei 

de suspendare, membrii echipei se simt, în general, dezamăgiţi că echipa se destramă, întrucât acest lucru 

înseamnă pierderea unor relaţii pe plan personal şi/sau a unor situaţii plăcute de muncă. De aceea,  
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managerii trebuie să cunoască starea de spirit a membrilor fostelor echipe şi să facă eforturi 

pentru a-i integra în noi echipe sau activităţi care să fie la fel de stimulative şi atractive. 

Nu toate echipele din cadrul organizaţiilor trec, în mod obligatoriu, prin aceste etape de evoluţie. 

Cunoaşterea acestui ciclu permite însă managerilor: 

- să obţină informaţii utile despre modul în care funcţionează echipele; 

- să-şi adapteze acţiunea în raport cu caracteristicile echipelor noi sau a celor mature; 

- să accelereze procesul de maturizare a echipelor pentru a beneficia de productivitatea lor 

maximă. 

Pentru ca echipele să funcţioneze şi să aibă succes în cadrul organizaţiilor, managerii lor trebuie 

să se preocupe de respectarea unor cerinţe de bază, respectiv: 

- Interacţiunea pozitivă. O bună colaborare între membrii echipei facilitează obţinerea unor 

rezultate dorite şi oferă satisfacţii tuturor celor implicaţi. Bineînţeles că există loc şi pentru 

individualişti în echipă, dar sentimentul satisfacţiei creşte în cazul în care apare cooperarea.  

- Prezenţa efectivă. O echipă funcţionează bine dacă membrii ei au contact direct unii cu alţii. 

Există însă tot mai multe situaţii în care aceştia se află la distanţă de sute de kilometri sau chiar 

pe continente diferite (echipa virtuală). 

- Învăţarea în echipă. Membrii echipei învaţă unii de la ceilalţi şi le transmit propriile lor 

cunoştinţe. 

- Dezvoltarea unor aptitudini care fac echipa să funcţioneze normal (comunicare, colaborare). 

Managerii consideră eficiente acele echipe care îşi îndeplinesc obiectivele, care vin cu idei 

inovatoare şi care se adaptează la schimbare atunci când este necesar. 

Preocupaţi de creşterea eficienţei echipelor pe care le coordonează,  managerii  desfăşoară mai 

multe tipuri de acţiuni: 

a. Acţiuni legate de oameni. În acest sens, managerii acţionează astfel încât munca echipei să fie 

plină de satisfacţii; favorizează dezvoltarea încrederii reciproce între membri, între echipă şi management; 

favorizează o bună comunicare în interiorul echipei şi între management şi echipă; minimizează 

conflictele nerezolvate şi luptele de putere din cadrul echipei; minimizează ameninţările îndreptate 

împotriva echipei sau manifestate în interiorul ei; favorizează percepţia că locurile de muncă ale 

membrilor echipei sunt sigure. 

b. Acţiuni legate de organizare. În această direcţie, managerii constituie structuri stabile care 

oferă membrilor echipei sentimentul de siguranţă, se implică în evenimente legate de echipă; manifestă 

interes faţă de progresul şi funcţionarea echipei; recunosc şi recompensează realizările echipelor. 

c. Acţiuni legate de sarcini. În acest domeniu, managerii se ocupă de stabilirea unor obiective, 

direcţii, planuri şi proiecte clare pentru echipă; oferă îndrumare şi asistenţă tehnică adecvată echipei; 

selectează personal experimentat şi calificat care să facă parte din echipă şi acordă autonomia necesară 

îndeplinirii sarcinii; încurajează formarea în echipă. În multe organizaţii, formarea în cadrul echipei pare 

să aibă  efecte evidente în raport cu formulele clasice, şi aceasta pentru că, în cele mai multe cazuri, ea 

pune preţ pe dialog – pentru a identifica punctele de vedere ale celorlalţi; pe argumentare – pentru 

apărarea opiniilor şi pentru a ajunge la o concluzie; pe evaluare – pentru a aprecia progresul echipei şi pe  

creativitate – pentru a favoriza apariţia de idei noi. 

Probabil că elementul cel mai important al unei echipe eficiente este încrederea. Încrederea 

reprezintă credinţa în seriozitatea, capacitatea şi integritatea celuilalt semen. Nu putem vorbi despre 

echipe eficiente dacă membrii acestora nu au încredere unul în altul, în liderii lor, în managementul  
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organizaţiei. Statisticile evidenţiază, tot mai des, o tendinţă de reducere a încrederii 

colaboratorilor faţă de manageri. Pentru a înlătura această tendinţă şi pentru a dezvolta încrederea în 

interiorul echipelor, managerii trebuie să respecte câteva reguli de bază: 

- să comunice des cu membrii echipei. Informarea membrilor organizaţiei publice în legătură 

cu noutăţile din organizaţie, explicarea motivelor pentru care au fost luate anumite decizii, 

împărtăşirea informaţiilor despre acţiunile organizaţiei publice constituie cerinţe 

fundamentale pe care managerii trebuie să le respecte atunci când comunică cu membrii 

echipei. 

- să manifeste respect pentru membrii echipei. Managerii trebuie să demonstreze membrilor 

echipei că sunt foarte apreciaţi. Ei îşi demonstrează respectul faţă de echipă prin delegarea de 

sarcini, prin ascultarea atentă a feedback-ului care vine din partea echipei, prin întreprinderea 

unor acţiuni adecvate, pe baza acestui feedback.  

- să fie corecţi faţă de echipă. Membrii echipei trebuie să primească acele recompense pe care 

le merită. Pentru aceasta, managerii trebuie să evalueze, în mod corect, performanţele şi să 

aloce, în mod echitabil, recompensele. Favoritismele determină neîncredere şi resentimente. 

- să fie consecvenţi  în acţiunile lor. Membrii echipei trebuie, de regulă, să previzioneze 

deciziile, comportamentele, reacţiile managerilor. În plus, managerii trebuie să-şi 

îndeplinească angajamentele pe care le-au luat în faţa membrilor echipei. În caz contrar, ei nu 

se pot bucura de încrede în rândul echipei. 

- să-şi demonstreze competenţa. Membrii echipei manifestă încredere în managerii pe care îi 

percep ca fiind competenţi, capabili să diagnosticheze problemele din organizaţie şi să ofere 

soluţii viabile. 

 

Rolurile individuale în cadrul echipei 

 

Dacă observăm atent echipele, constatăm că membrii lor au roluri bine stabilite. Pe această 

observaţie se bazează şi strădania managerilor de a identifica şi atribui fiecărui membru, rolul potrivit.  

Se afirmă adeseori, în mod justificat, că: „Nici o persoană nu este perfectă, dar o echipă poate fi!” 

Ani de-a rândul cercetarea managementului de succes a privit aproape în exclusivitate individul. 

Organizaţiile au fost preocupate de calificarea, experienţa, realizările indivizilor. Fiecare dintre noi ştie de 

fapt că omul ideal pentru o anumită slujbă nu poate fi găsit, pentru că nu există.  

Dacă ne gândim la un bun manager, atunci vom întocmi o listă interminabilă de calităţi. Poate un 

singur om să le întrunească? Astfel, un bun manager trebuie să fie foarte inteligent dar nu prea şiret, să fie 

puternic dar şi sensibil la sentimentele colaboratorilor săi, să fie dinamic dar şi răbdător, să ştie să 

comunice dar să fie şi un bun ascultător, să fie hotărât dar şi capabil să reflecteze, să cumpănească 

lucrurile înainte de a lua decizii. 

Dificil de găsit acest model perfect al caracteristicilor incompatibile reciproc! Şi dacă totuşi 

găseşti această comoară de manager, ce vei face atunci când el va avea un accident, se va hotărî să 

trăiască într-o altă ţară sau va dori să lucreze la concurentul tău? 

Există soluţia echipelor. Acestea pot reuni mult mai des calităţile de care avem nevoie. În plus, 

este puţin probabil ca toate persoanele din echipă să dorească să plece sau să se accidenteze în acelaşi 

timp. 
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Aşadar, nu individul, ci echipa este instrumentul care asigură managerului un succes susţinut şi de 

durată. În cele mai multe cazuri, performanţa echipei depăşeşte suma performanţelor individuale ale 

membrilor săi. 

Şi totuşi, cum să construieşti o echipă de succes? Răspunsul pare să se sprijine în mare măsură pe 

cercetările lui Meredith Belbin de la Centrul de Cercetare şi Training Industrial – Cambridge. Pentru 

prima dată s-a afirmat că managerii care doresc să-şi construiască echipe formate numai din oameni 

extrem de inteligenţi pot greşi. Contrar aşteptărilor, cea mai dezastruoasă echipă este cea alcătuită 

exclusiv din oameni foarte inteligeţi. Belbin şi echipa sa de cercetare a identificat opt roluri pe care le pot 

juca membrii unei echipe: 

- conducător (chairman). Este individul stabil, dominant, extrovertit care, este văzut ca un lider 

al echipei din care face parte, chiar şi atunci când nu este conducătorul acesteia. El veghează 

asupra echipei şi coordonează eforturile acesteia în vederea atingerii obiectivelor propuse. Se 

distinge prin preocuparea pe care o are pentru obiective. Are o inteligenţă medie şi se remarcă, 

în primul rând, prin caracter. Este disciplinat şi impune autodisciplină. Este dominant, dar într-

un mod relaxat şi pozitiv (nu este dominator). În mod normal, are încredere în oameni şi devine 

prudent doar atunci când apar motive reale. Observă atent şi evaluează comportamentele 

indivizilor în echipă, le identifică rapid punctele forte şi punctele slabe şi îi canalizează pe 

oameni către activităţile în care se descurcă cel mai bine. Este conştient de faptul că resursele 

umane ale echipei trebuie folosite cât mai eficient posibil. Asta înseamnă că el este unul dintre 

cei care stabilesc rolurile şi sarcinile fiecăruia în echipă şi, de asemenea, el este primul care 

observă golurile apărute şi le elimină. Comunică uşor în toate sensurile şi este uşor de abordat. 

Conducătorul este cel care clarifică obiectivele şi stabileşte agenda, selectează problemele pe 

care le va rezolva echipa, stabileşte priorităţile, dar în nici un caz nu domină discuţia. El 

ascultă, reţine ideile şi sugestiile exprimate şi, dacă trebuie să ia o decizie, se asigură mai întâi 

că toată lumea şi-a exprimat părerea. 

- adjunct (shaper). Cel care îndeplineşte acest rol în echipă este nerăbdător, dominant, 

extrovertit. Cei care au observat atent echipele în acţiune sugerează că acestea trebuie să aibă 

un lider „social” care să fie conducătorul echipei şi separat un lider de „sarcini” care se ocupă 

de proiecte bine definite. În cazul nostru, adjunctul este liderul „de sarcini”, iar conducătorul 

este liderul „social”. În cazul în care nu există conducător sau acesta nu este lider, adjunctul 

este liderul echipei. Adjunctul este plin de energie, este impulsiv, emotiv, prompt la provocări 

(pe care le adoră). Deseori generează discuţii contradictorii dar nu ţine supărarea. Din toată 

echipa, el este cel mai dispus la paranoia: poate ajunge să creadă în conspiraţii şi să se simtă 

victima acestora. Întotdeauna este deschis la discuţii, încearcă să unească ideile şi obiectivele 

într-un singur proiect, posibil de realizat, pe care se străduieşte apoi să-l rezolve aducându-şi 

deseori un aport mai mare decât conducătorul. 

- Nonconformist (plant). Cel care îndeplineşte acest rol în echipă este dominant, deştept, 

introvertit. El este sursa de idei originale, face sugestii şi propuneri. Este numit „omul-idee”. 

Este evident că şi ceilalţi au idei, dar ceea ce diferenţiază ideile lui faţă de cele ale celorlalţi 

membri ai echipei, constă în originalitatea şi stilul radical cu care abordează problemele şi 

obstacolele. Este membrul echipei cu cea mai mare putere de imaginaţie şi cel mai inteligent. 

El începe primul să caute soluţii noi la problemele cu care se confruntă echipa şi intuieşte 

corect linia de acţiune care trebuie abordată de către echipă. Se preocupă mai mult de probleme 

majore decât de detalii. Este de încredere şi neinhibat într-un mod care nu caracterizează  
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- introvertiţii. Critică ideile celorlalţi membri ai echipei, ofensându-i adesea. În acest mod, el 

doreşte să pregătească terenul, pentru ideile sale. Nu acceptă critici aduse propriilor idei şi 

devine agresiv dacă acestea sunt respinse. Se supăra şi refuză să contribuie la binele echipei. 

Pentru a se obţine de la nonconformist ceea ce este mai bun,  este nevoie să fie tratat cu grijă şi 

să fie flatat mai ales de către conducătorul echipei. În cele mai multe cazuri, această grijă se 

justifică pentru că, nonconformistul dă echipei „scânteia vitală”. Există însă, în anumite situaţii, 

şi dezavantaje legate de faptul că, adeseori, nonconformistul va dedica timp şi energie creatoare 

ideilor care îl entuziasmează, chiar dacă acestea nu răspund nevoilor sau obiectivelor echipei. 

- Evaluator (monitor). Acest membru al echipei este foarte inteligent şi introvertit. Într-o echipă 

echilibrată, noncoformistul şi evaluatorul sunt cei care trebuie să fie foarte inteligenţi. Spre 

deosebire de nonconformist, evaluatorul este mult mai realist. Temperamentul său îl 

desemnează ca fiind serios şi nu foarte entuziast. Contribuţia sa constă în analiza măsurată şi la 

rece: el nu va propune niciodată începerea unui proiect pe care îl  consideră greşit. Deşi, prin 

natura sa, este mai mult critic decât creator, el nu critică de dragul de a critica. Va face acest 

lucru doar dacă va constata o fisură în planul de acţiune. Totdeauna are nevoie de timp pentru a 

cumpăni bine şi a lua decizii. Destul de curios, el este cel mai puţin motivat membru al echipei, 

entuziasmul şi euforia nefăcând parte din construcţia sa. Acest aspect oferă un avantaj 

compensator: obiectivitatea. Evaluatorul are o mare capacitate de a asimila, interpreta şi analiza 

un mare volum de informaţii. Nu este ambiţios dar este în competiţie, mai ales cu cei care au 

aptitudini superioare lui, adică cu adjunctul sau conducătorul. Este important pentru evaluator 

să fie deschis, să accepte noul. Cu toate că este puternic şi te poţi bizui pe el, îi lipsesc 

jovialitatea, căldura, spontaneitatea. El are însă o calitate care îl face indispensabil în echipă: 

modul în care judecă lucrurile.  

- Muncitor (company worker). Acest membru al echipei este, înainte de toate,  stabil şi supus. El 

este organizatorul practic, care transformă deciziile şi strategiile în sarcini bine definite pe care 

oamenii să le poată duce la îndeplinire. Este preocupat de ceea ce este fezabil, iar contribuţia sa 

majoră este traducerea în practică a proiectelor stabilite. La fel ca şi conducătorul, el are un 

caracter puternic şi este disciplinat. Se remarcă prin faptul că este sincer, integru, demn de 

încredere şi nu se descurajează uşor. Doar o schimbare bruscă de plan ar putea să-l deranjeze 

pentru că este vulnerabil la situaţiile instabile, care se schimbă repede. Şi, pentru că are nevoie 

de structuri stabile, întotdeauna va încerca să le construiască. Dacă i se transmite o decizie, el 

va elabora un program de punere în aplicare a acesteia. Dacă va avea la dispoziţie un grup de 

oameni şi un obiectiv, el va elabora o organigramă viabilă. Muncitorul lucrează eficient, 

sistematic, metodic dar există uneori riscul să devină inflexibil. 

- Investigator (resource investigator). Acest membru al echipei este stabil, dominant, extrovertit. 

În mod sigur, el este cel mai plăcut membru al echipei. Este relaxat, sociabil, „de treabă”, 

foarte interesat de ce se întâmplă în jurul său. Răspunsurile sale au o tentă pozitivă şi sunt pline 

de entuziasm, cu toate că uneori, investigatorul are tendinţa de a renunţa la un lucru la fel de 

repede cum l-a început. El este acel membru al echipei care merge „în afară” şi aduce 

informaţii şi idei pe care le „povesteşte” grupului. Îşi face prieteni uşor şi are multe relaţii în 

afara echipei. Rareori îl găseşti la birou, iar dacă este acolo, atunci mai mult ca sigur, vorbeşte 

la telefon. Abilitatea sa de a stimula ideile şi de a încuraja inovaţia îi face pe majoritatea 

oamenilor să-l confunde cu un om care are idei; de fapt, el nu are acea originalitate radicală pe 

care o are nonconformistul dar, observă rapid relevanţa noilor idei. Dacă ar avea o slujbă  
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individuală şi nu ar fi înconjurat de colegi, s-ar plictisi imediat, s-ar demoraliza şi ar deveni 

ineficient. În cadrul echipei se simte bine şi obţine rezultatele dorite. Poate înregistra eşecuri atunci 

când este atras de idei noi care îi deplasează interesul de la sarcinile curente.  

- Coechipier (team worker). El este hotărât, extrovertit, fără tendinţă de dominare. Este cel mai 

sensibil membru al echipei, cel care conştientizează nevoile şi grijile celorlalţi. Coechipierul 

este cel care ştie cele mai multe lucruri despre vieţile private ale celorlalţi. Este cel mai 

sociabil, cel mai popular membru al echipei şi are o mare capacitate de comunicare. El ţine 

echipa unită, îi sprijină pe ceilalţi şi are o mare doză de loialitate. Dacă cineva vine cu o idee, 

coechipierul o va sprijini. Ca promotor al unităţii şi armoniei, el este cel care contrabalansează 

neînţelegerile şi discordia provocate de nonconformist şi adjunct şi ocazional de către 

evaluator. Detestă confruntările personale şi are mereu tendinţa de a le evita. Rolul său este 

foarte evident atunci când echipa este în dificultate. Aversiunea faţă de neînţelegeri şi certuri îl 

face uneori să fie indecis. Totdeauna el va fi cel care luptă împotriva destrămării echipei.  

- Fricos (Finisher). Dacă l-am caracteriza printr-o singură trăsătură, am afirma că acest personaj 

se teme de ceea ce ar putea merge prost. Nu se simte bine până când nu verifică personal 

fiecare detaliu şi până nu se asigură că totul se desfăşoară corect. Este grijuliu şi permanent 

preocupat pentru activitatea echipei. Se preocupă de ordine, de respectarea termenelor limită, 

de îndeplinirea programului. De obicei, îi canalizează pe membrii echipei către îndeplinirea 

sarcinilor ce le revin însă, uneori, poate avea efect demoralizator. Adesea, există  riscul ca el să 

scape din vedere obiectivele majore şi să se preocupe mai ales de detalii minore. 

O dată identificate aceste roluri, putem să înţelegem de ce constituirea unei echipe complete şi 

 echilibrate este o problemă complicată. Absenţa unuia dintre cele opt roluri va face, în mod 

 evident, echipa mai slabă, aşa după cum prezenţa mai multor roluri de acelaşi fel poate 

 conduce echipa la eşec. Spre exemplu, o echipă cu prea mulţi nonconformişti va produce  multe 

idei dar acestea nu vor fi duse la îndeplinire; o echipă alcătuită în întregime din  nonconformişti şi 

adjuncţi este inteligentă dar va fi „bătută” de o echipă bine alcătuită. 

Întrebarea care se pune în mod firesc este următoarea: „ce se va întâmpla în cazul în care nu 

 avem cele opt roluri necesare unei echipe?” 

Răspunsul pe care putem să-l oferim este următorul: oamenii îşi asumă şi roluri secundare şi, 

 în consecinţă, vor încerca să-şi dubleze rolurile în echipă, realizând două funcţii în loc de una. 

 Dacă privim mai atent cele opt roluri, observăm că ele se împart în două mari categorii: patru 

 au preocupări şi orientări pentru lumea din afara echipei (muncitorul, evaluatorul, coechipierul 

 şi fricosul), în timp ce, ceilalţi patru sunt preocupaţi exclusiv de ceea ce se petrece în interiorul 

 echipei (conducătorul, nonconformistul, investigatorul şi adjunctul). Experimentele efectuate 

 au demonstrat că, cei care domină echipa şi tind să-şi impună părerile sunt, contrar 

 aşteptărilor, cei care privesc lumea exterioară.  
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DEZVOLTARE PROFESIONALA 

 
Pregătirea şi perfecţionarea pregătirii funcţionarilor publici 

 

Activităţile de pregătire şi perfecţionare a pregătirii funcţionarilor publici constau în desfăşurarea 

unui proces coerent şi continuu de programe pentru însuşirea şi/sau dezvoltarea cunoştinţelor şi 

abilităţilor funcţionarilor publici. Prin intermediul programelor de pregătire integrate în strategii şi 

politici globale bine fundamentate în instituţii şi autorităţi publice se pot remodela şi adapta 

pregătirea şi comportamentul funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie pentru a determina şi 

implementa schimbările absolut necesare implicate de procesul reformei în sectorul public. 

Managerul public specializat în domeniul resurselor umane care are sarcini, competenţe şi 

responsabilităţi precise derivate din structura postului şi funcţiei sale publice trebuie să abordeze într-

o manieră logică şi coerentă aceste activităţi prin intermediul cărora se poate măsura “starea de 

sănătate a resurselor umane”, potenţialul resurselor umane, din instituţiile şi autorităţile publice. 

Paşii care ar trebui parcurşi pentru desfăşurarea acestor activităţi de pregătire şi perfecţionare a 

pregătirii funcţionarilor publici sunt: 

1. Identificarea şi definirea nevoilor de training 

Aceasta presupune analiza la nivel de individ sau grup a necesităţii de a dobândi noi deprinderi sau 

cunoştinţe sau de a îmbunătăţi competenţele existente ale funcţionarilor publici. 

2. Identificarea cerinţelor incluse în procesul de învăţare 

Este necesar să se specifice cât mai clar posibil ce abilităţi şi cunoştinţe vor fi însuşite în urma 

procesului de trainig, ce competenţe trebuie dezvoltate şi ce atitudini trebuie schimbate. 

3. Precizarea obiectivelor activităţii de training 

În această etapă este important să se stabilească nu numai ce trebuie învăţat, dar şi ce trebuie să fie 

capabili funcţionarii publici să facă după încheierea programului de training. 

4. Planificarea programelor de training trebuie concepute astfel încât să corespundă nevoilor şi 

obiectivelor strategice. 

5. Alegerea furnizorului de training 

Este important să se stabilească dacă training-ul va fi asigurat din interiorul instituţie publice sau din 

afara acesteia sau chiar prin intermediul unui program internaţional de către echipe de experţi 

internaţionali. 

6. Desfăşurarea efectivă a training-ului 

Frecvent se apelează la metode şi tehnici interactive pentru facilitarea procesului de dobândire de 

abilităţi şi cunoştinţe noi. 

7. Evaluarea training-ului 
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Eficacitatea training-ului este urmărită pe parcursul desfăşurării programelor, iar, mai târziu, 

impactul se reflectă în măsura în care obiectivele instituţiei publice au fost realizate. 

8. Îmbunătăţirea şi extinderea activităţii de training 

În urma evaluării se va decide măsura în care este necesară îmbunătăţirea programelor de training şi 

cum vor fi satisfăcute cererile de training în perioada următoare în funcţie de schimbările apărute în 

politicile şi strategiile specifice domeniului resurselor umane. Ideea de progres în viaţa socială este 

strâns legată de buna organizare a serviciilor publice, iar aceasta la rândul ei este legată de 

capacitatea funcţionarilor publici de a-şi îmbunătăţi pregătirea profesională şi managerială. Prin 

pregătire şi perfecţionarea pregătirii, funcţionarii publici îşi îmbunătăţesc eficienţa muncii, pe baza 

calificării şi a profesionalismului lor putând constitui o componentă corectivă a angajărilor politizate. 

Informatizarea şi automatizarea tot mai accentuată a activităţilor din administraţia publică determină 

necesitatea instruirii continue a funcţionarilor publici pentru a avea în permanenţă flexibilitatea 

necesară adaptării la nivelul, structura şi intensitatea schimbărilor în sistemul de nevoi sociale şi în 

procesul reformei. 

Sintetizând, se poate conclude că training-ul este necesar pentru că: 

� există o permanentă presiune din partea cetăţenilor ale căror exigenţe cresc, 

� natura cererilor şi a nevoilor necesare a fi satisfăcute este foarte diversă şi în permanentă 

schimbare, solicitând existenţa unor funcţionari publici bine pregătiţi profesional, 

� există încă numeroase disfuncţionalităţi datorate pregătirii necorespunzătoare a funcţionarilor 

publici, 

� cunoştinţele însuşite prin formarea iniţială în cadrul sistemului de învăţământ sunt uşor perisabile 

în condiţiile accelerării procesului schimbărilor, 

� reforma în sectorul public impune crearea unui corp de funcţionari publici profesionişti, 

preocupat permanent de actualizarea cunoştinţelor, 

� există la nivelul fiecărui individ dorinţa de perfecţionare, promovare şi satisfacţie în muncă. 

Instituţii implicate în desfăşurarea activităţilor de pregătire şi perfecţionare a pregătirii 

funcţionarilor publici 

Trecerea de la o societate hipercentralizată, cu structuri politice şi economice de comandă, la o 

societate democratică, pluralistă, bazată pe mecanismele economiei moderne de piaţă este un proces 

de anvergură ce presupune reconstrucţia cadrului legislativ şi instituţional, introducerea unor noi 

principii de organizare internă, atât la nivel macrosocial, cât şi la nivel local. 

Pentru a sprijini şi promova această schimbare, în administraţia publică, prin Constituţie şi legi de 

organizare, au fost elaborate principii şi au fost înfiinţate instituţii noi, care au fost aşezate la temelia 

organizării şi funcţionării acesteia. 

Întărirea capacităţii administraţiei publice de a elabora şi implementa măsurile de reformă economică 

şi socială depinde în mare măsură de dezvoltarea unui corp unitar al funcţionarilor, compatibil cu 

structurile similare din ţările membre ale Uniunii Europene, măsură ce se va realiza 

prin implementarea statutului funcţionarilor publici. Astfel, rolul şi importanţa formării personalului 

pentru optimizarea organizării şi funcţionării instituţiilor, cât şi pentru schimbarea mentalităţilor şi 

atitudinilor faţă de problemele specifice administraţiei publice sunt decisive. 
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Acest aspect este integrat şi în conţinutul strategiei de dezvoltare a funcţiei publice, respectiv: 

crearea unui corp al funcţionarilor publici profesionist, imparţial, onest, stabil şi eficient, dar şi 

îmbunătăţirea sistemului de perfecţionare profesională. 

Aceste obiective sunt imperative în condiţiile în care probleme pe care le are de rezolvat 

administraţia publică în prezent nu se pot realiza decât cu funcţionari publici care au o temeinică 

pregătire generală şi de specialitate. 

Statutul funcţionarilor publici din 1928 nu reţinea printre condiţiile de acces la o funcţie publică pe 

cea a studiilor. În actualele condiţii, când funcţia publică a devenit una din problemele cele mai 

controversate, mai exact problema formării funcţionarului public, condiţia studiilor nu mai 

poate fi ignorată nici de legislaţie, nici de doctrină. Statutul actual al funcţionarilor publici stabileşte 

condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana care ocupă o funcţie publică. Ele sunt 

prevăzute expres şi cumulativ în articolul 6. Printre altele se prevede: „îndeplinirea condiţiilor de 

studii prevăzute de lege pentru funcţia publică” (Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor 

publici, M.O. nr. 600 din 8 decembrie 1999). 

Investiţia în resursele umane este reglementată prin lege, iar „amortizarea” acesteia este garantată de 

angajamentul pe care funcţionarii publici participanţi la o formă de perfecţionare cu o durată mai 

mare de trei luni şi care primesc pe această perioadă drepturile salariale sunt obligaţi să şi-l asume, şi 

anume de a lucra 1-5 ani în cadrul autorităţii sau instituţiei respective. 

Se urmăreşte, pornind de la cel mai înalt nivel, formarea unui corp al funcţionarilor publici 

profesionist, fără de care progresul nu ar fi posibil.  

Funcţionarii publici pot apela la diferite modalităţi de formare: 

� formare la locul de muncă, 

� programe de lungă durată postuniversitare de 1-2 ani, 

� programe de scurtă durată, 3-10 zile, 

� zi informativă, 

� seminarii, workshop-uri, 

� vizite de studii, stagii practice, schimb de experienţă. 

Astfel formarea şi perfecţionare a pregătirii funcţionarului public constituie un proces continuu prin 

care se urmăresc obiectivele precise care variază în funcţie de situaţia concretă ce caracterizează 

sistemul administrativ la un moment dat. 

Prin procesul de formare şi perfecţionare a pregătirii funcţionarilor publici se urmăreşte 

îmbunătăţirea capacităţii de guvernare, asigurarea succesului politicilor de reformă, asigurarea 

stabilităţii, coerenţei, adaptabilităţii şi continuităţii serviciului public. 

În prezent în România se urmăreşte pe termen scurt: 

� schimbarea mentalităţii funcţionarului public, 

� ameliorarea calităţii serviciilor publice, 

� asigurarea cunoaşterii şi respectării legalităţii de către funcţionarii publici, 

� furnizarea cunoştinţelor juridice şi administrative necesare pentru îndeplinirea noilor atribuţii şi 

responsabilităţi publice, 

� întărirea capacităţii de luare a deciziilor şi furnizarea metodelor şi tehnicilor de analiză a politicilor 

publice, 

� furnizarea cunoştinţelor şi tehnicilor necesare pentru modernizarea administraţiei publice. 
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Pe termen lung se urmăreşte: 

� dezvoltarea unui sistem de formare continuă pentru aleşii locali şi funcţionarii publici menită să 

ducă la creşterea eficacităţii şi performanţelor administraţiei publice, 

� dezvoltarea unui flux de informaţii coerent, a transparenţei actului administrativ şi a unei relaţii 

moderne cu publicul, 

� crearea posibilităţii trecerii de la o cultură birocratică la o cultură de organizaţie, complexă şi 

dezvoltarea competenţelor în domeniul managementului public, 

� favorizarea procesului de adaptare a serviciilor publice la standardele europene, în contextul 

cooperării internaţionale. 

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

Eficienţa serviciilor publice din administraţia de stat este determinată şi de calitatea personalului. 

Un sistem al administraţiei publice, încadrat cu suficiente resurse materiale şi financiare, dar cu 

funcţionari nepregătiţi profesional şi managerial, nu obţine rezultatele propuse. 

Cele mai bune legi administrative nu dau rezultatele aşteptate dacă nu sunt aplicate în interesul 

societăţii de către funcţionari bine pregătiţi pentru a desfăşura activităţi specifice. 

Sunt situaţii în care conducerea sistemului administrativ în România neglijează pregătirea 

profesională şi managerială a funcţionarilor şi menţine un număr de personal mult mai mare 

decât cel necesar, înlocuind calitatea prin cantitate. 

Toate funcţiile publice solicită pregătire profesională şi/sau în domeniul managementului. 

Este necesară o pregătire specială pentru exercitarea funcţiilor publice, în vederea folosirii 

cunoştinţelor obţinute într-o anumită ramură a activităţii.  

Este necesar să se acorde atenţie pregătirii profesionale a funcţionarilor, care exercită funcţii de 

conducere, cât şi a funcţionarilor care ocupă funcţii de execuţie. 

Competenţa profesională şi cea în domeniul managementului public sunt absolut necesare pentru 

obţinerea eficienţei la nivelul sistemului administrativ prin previzionarea corespunzătoare a 

evoluţiilor viitoare, organizarea activităţii, gestionarea resurselor, motivarea angajaţilor şi 

controlul modului de desfăşurare a proceselor. 

Funcţionarul public cu funcţie de conducere trebuie să devină un manager public. 

Următoarele categorii de competenţe ale funcţionarilor publici sunt extrem de importante: 
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A. Competenţa profesională; 

B. Competenţa managerială; 

C. Competenţa politică; 

D. Competenţa etică. 

Competenţa este capacitatea unei persoane de a realiza, în mod corespunzător şi cu eficienţă 

maximă, sarcinile care îi revin. Performanţa este dependentă de competenţă iar performanţa unui 

manager public influenţează performanţa instituţiei publice. 

Caracteristicile managerului public sunt atribute esenţiale, proprii tuturor funcţionarilor publici 

care deţin funcţii de conducere, indiferent de profesia lor de bază, specificul postului, respectiv 

natura activităţii desfăşurate în sistemul administrativ. 

Orice funcţionar public trebuie să aibă o pregătire generală, specifică domeniului în care 

lucrează. Atingerea unor performanţe de către funcţionarii publici poate fi rezultatul unui proces 

permanent care conduce la competenţă profesională.  

Aceasta se îmbină în mod armonios cu competenţa managerială, respectiv capacitatea unui 

funcţionar public de a conduce un grup de persoane, un domeniu distinct, o instituţie publică sau 

un sistem format din mai multe instituţii specializate. 

Pentru funcţionarii publici cu funcţii de conducere, care trebuie să acţioneze ca manageri publici, 

sunt necesare câteva caracteristici esenţiale indiferent de profesia lor de bază, nivelul ierarhic pe 

care se situează, respectiv specificul activităţii. 

Competenţa, respectiv performanţa, marchează momentul final al unui proces permanent de 

pregătire şi perfecţionare a pregătirii funcţionarilor publici în domeniul de specialitate şi al 

managementului, în special. 

Valoarea unui sistem administrativ constă nu atât în mijloacele materiale şi financiare de care 

dispune, cât mai ales în potenţialul său uman; realizarea deciziilor politice, progresul economico-

social general depind de funcţionalitatea sistemului administrativ. 

Multidimensionalitatea şi caracterul de sinteză al managementului public determină o 

specializare a funcţionarilor publici pe posturi şi funcţii publice, determinând o pregătire 

generală diversificată care se dezvoltă prin rotaţia pe posturi şi funcţii a funcţionarilor publici. 
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Pregătirea personalului pentru instituţiile publice se referă la: 

 funcţiile publice de conducere de nivel superior; 

 funcţiile publice de specialitate; 

 funcţiile publice pentru care este necesară doar pregătirea medie. 

Este necesară o pregătire medie, de bază, pe care trebuie să o aibă orice funcţionar public, 

indiferent de postul şi/sau funcţia publică pe care le ocupă. La aceasta se adaugă pregătirea de 

specialitate, într-un domeniu distinct şi nu numai pentru funcţionarii publici cu funcţii de 

conducere, pregătirea în domeniile managementului şi psihosociologiei. 

Se poate considera că pregătirea funcţionarului public este un proces complex şi continuu. 

Complexitatea rezultă din succesiunea treptelor de învăţământ pe care un funcţionar public 

trebuie să le parcurgă iar continuitatea din preocuparea pentru perfecţionarea continuă. Legea 

privind perfecţionarea pregătirii profesionale conţine câteva forme de perfecţionare a 

pregătirii profesionale: 

 instruire la locul de muncă sub controlul direct al şefului;  

 participarea la cursuri organizate în cadrul instituţiei publice sau în altele precum şi în 

centrele de perfecţionare a pregătirii special constituite; 

 implicarea în programe personale de perfecţionare, care presupun şi verificarea periodică 

a cunoştinţelor asimilate; 

 participarea la stagii de pregătire, respectiv specializare în ţară şi în străinătate, în 

instituţii de învăţământ superior, inclusiv postuniversitar.  

Există două maniere de a privi evoluţia funcţionarilor publici: 

 diferenţierea funcţionarilor publici încă de la recrutarea lor în cadrul sistemului; 

 alegerea funcţionarilor cu anumite aptitudini, cunoştinţe chiar dacă nu au o pregătire 

specială pentru ocuparea postului respectiv. 

În ultimă instanţă contează rezultatul activităţilor desfăşurate. Acesta trebuie să fie fundamentul 

pentru determinarea veniturilor funcţionarilor publici. 

A) Pregătirea medie 

Un individ cu pregătire medie nu va putea rezolva în viitor problemele complexe apărute, fără o 

pregătire specifică. 
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Noile tipuri de tehnologii, compatibilizarea legislaţiei româneşti cu cea europeană impun eforturi 

deosebite în instruirea permanentă. 

Ocuparea de către candidaţii cu studii superioare a funcţiilor pentru care este suficientă 

pregătirea medie de specialitate ar însemna o cheltuială suplimentară de resurse. 

Sunt situaţii în care ocuparea unor posturi şi funcţii publice, care necesită pregătire superioară de 

către personal cu studii medii de specialitate este o realitate. 

Pregătirea funcţionarilor din administraţie se poate realiza în: 

 instituţiile administrative; 

 şcoli administrative. 

Funcţionarii cu experienţă pot contribui la pregătirea tinerilor funcţionari şi la rezolvarea unor 

situaţii complexe împreună cu aceştia. 

Pe lângă instituţiile administrative se mai pot organiza şcoli administrative pentru formarea 

funcţionarilor cu pregătire medie. 

În unele ţări s-au creat şcoli superioare de pregătire a funcţionarilor pentru administraţie în 

cadrul institutelor administrative. 

În ceea ce priveşte România, este utilă crearea unor instituţii de învăţământ pentru formarea 

funcţionarilor publici cu pregătire medie, pentru că posturile şi funcţiile publice sunt ocupate de 

multe ori de oameni cu pregătire medie.  

B) Pregătirea universitară 

Recrutarea funcţionarilor publici cu pregătire universitară se poate face prin atragerea: 

 unor absolvenţi din învăţământul superior juridic; 

 atragerea personalului din învăţământul superior economico-administrativ. 

Învăţământul superior economic, prin specializările în domeniile managementului public şi 

administraţiei, asigură o pregătire generală corespunzătoare noilor persoane care urmează să-şi 

desfăşoare activitatea în sistemul administraţiei de stat. 

C) Pregătirea postuniversitară 
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În România există un sistem de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din 

administraţia publică locală format din cursuri postuniversitare. 

Cadrul juridic este format din: 

 Constituţia României; 

 Codul Muncii adoptat în 2003; 

 Legea nr. 2/1971 privind perfecţionarea pregătirii profesionale (art. 1) Buletinul Oficial 

nr. 34/1971; 

 Hotărârea Guvernului nr. 754/1994 privind utilizarea fondurilor de contrapartidă generate 

de ajutoarele acordate României de Uniunea Europeană (pct. 6. 1 din Anexă, M. O. nr. 

316/1994; 

 Legea învăţământului nr. 84/1995 (Cap. IV Educaţia permanentă) M.O. nr. 167/1995; 

 H.G. nr. 542/1995 privind organizarea Şcolii Naţionale de Studii Politice şi 

Administrative, M.O. nr. 166/1995; 

 Legea Administraţiei Publice Locale nr. 69/1991; 

 Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 1394/1995 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor 

privind finanţele publice.  Monitorul Oficial nr. 152/1996; 

 H.G. nr. 1321/1996 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 542/1995. M. Oficial. nr. 

333/1996; 

 Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici. 

În cadrul Programului Phare-DELOG, pentru administraţia publică locală din România, a fost 

conceput sistemul de pregătire şi perfecţionare profesională a reprezentanţilor aleşi şi a 

funcţionarilor din administraţia publică locală. 

Programul derulat în perioada 1993-1994 s-a desfăşurat sub conducerea unui Comitet de 

Coordonare format din reprezentanţi ai celor trei organizaţii neguvernamentale ale autorităţilor 

administraţiei publice locale (Asociaţia Preşedinţilor Consiliilor Judeţene din România, Federaţia 

Municipiilor din România şi Federaţia Oraşelor din România), ai Parlamentului şi ai unor 

ministere şi departamente ale Guvernului (Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, 

Departamentul pentru Integrare Europeană şi Consiliul pentru Coordonare, Strategie şi Reformă 

Economică). 

S-a creat o reţea naţională de centre teritoriale, având personalitate juridică, cu finanţare din 

venituri extrabugetare, aflate sub autoritatea administraţiei publice locale.  

Centrele teritoriale organizate pe principiul autonomiei locale sunt sprijinite în activitatea lor 

numai din punct de vedere didactic şi metodologic de către Departamentul pentru Administraţie 

Publică Locală şi ministerul de resort, prin Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative,  
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prin avizarea regulamentelor de organizare şi funcţionare propuse şi aprobate de consiliile de 

administraţie ale acestora, precum şi în organizarea, aprobarea şi desfăşurarea programelor de 

pregătire. 

Departamentul de Administraţie Publică Locală sprijină centrele şi prin intermedierea includerii 

acestora în programe de asistenţă tehnică internaţională, având ca specific reforma în 

administraţia publică locală, iar ca partener Guvernul României, precum şi de aliniere a lor la 

Reţeaua Europeană a Organizaţiilor de Formare, care funcţionează pe lângă Consiliul Europei 

(E.N.T.O.C.E.). 

La programele de perfecţionare organizate de Şcoala Naţională de Studii politice şi administraţie 

participă: 

 prefecţii şi subprefecţii; 

 directorii generali, directorii adjuncţii ai acestora din ministere şi din celelalte organe 

centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi consilierii miniştrilor; 

 şefii de servicii şi birouri din ministere şi din celelalte organe centrale de specialitate ale 

administraţiei publice; 

 şefii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi celorlalte organe centrale de 

specialitate ale administraţiei publice şi adjuncţii acestora; 

 directorii generali ai prefecturilor şi celelalte categorii de personal din aparatul tehnic de 

specialitate al prefecturilor; 

 secretarii Consiliilor judeţene şi cei ai Consiliilor locale municipale şi orăşeneşti; 

 personalul care exercită atribuţiile statului în domeniile stării civile, autorităţile tutelare şi 

ocrotirii minorilor; 

 alte categorii de funcţionari publici, la solicitarea beneficiarilor, în limita posibilităţilor de 

instruire. 

Extinderea acestei forme de pregătire ar aduce numai beneficii instituţiilor publice şi nu în 

ultimul rând membrilor comunităţilor locale. 
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COMUNICAREA IN INSTITUTIILE 

PUBLICE 

 
Comunicarea poate fi formal definită ca orice proces prin care premisele decizionale sunt 

transmise de la un membru al unei instituţii la altul. Comunicarea însoţeşte activitatea instituţiilor 

publice, contribuind la realizarea în bune condiţii a acesteia. 

 

Comunicarea publică se referă atât la schimbul şi împărtaşirea de informaţii de utilitate publică, 

cât şi menţinerea liantului social.  

Comunicarea în instituţii este un proces bilateral: el presupune atât transmiterea ordinelor, 

informaţiei şi sfaturilor la un centru de decizie (adică un individ învestit cu responsabilitatea de a 

lua decizii), cât şi transmiterea deciziilor luate de la acest centru în alte părţi ale instituţiei. Mai 

mult, este un proces care se desfăşoară în sus, în jos şi lateral în instituţie. 

Canalele de comunicare în instituţiile publice pot fi de două feluri: formale şi informale. Prin 

canalele formale se transmit fluxurile informaţionale oficiale. Canalele informale de comunicare 

se stabilesc în general între persoane şi grupuri informale. Acestea sunt formate din angajaţi care 

au interese comune sau afinităţi. Informaţiile transferate prin aceste canale sunt neoficiale şi au 

un caracter personal sau general: ele nu sunt verificate. 

Comunicarea instituţională este o comunicare extraorganizaţională prin care instituţia din 

administraţia publică urmăreşte să-şi întărească imaginea, să suscite în jurul ei un climat de 

încredere şi simpatie din partea cetăţenilor. 

Comunicarea externă a instituţiei publice contribuie la notorietatea şi imaginea organizaţiei în 

instituţie.Ea îndeplineşte atfel, totodată funcţia de promovare a instituţiei publice a statului şi a 

unităţilor administrativ-teritoriale. 
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Comunicarea cu rol de promovare reprezintă, în realitate, un caz aparte, pentru că, deşi literatura 

de specialitate o considera fără excepţie ca făcând parte din comunicarea externă, ea se 

desfăşoară unilateral, dinspre instituţia publică către mediul exterior al acesteia. În această 

situaţie, nu mai sunt membrii organismului public cei care intreţin legatura cu exteriorul, ci 

organizaţia ca instituţie. Ea dă informaţii despre serviciile care le oferă, încearcă să-i amelioreze 

imaginea de ansamblu sau, pur si simplu, vrea să facă cunoscute şi să-şi promoveze valorile. 

Prin însăşi natura ei, administraţia publică depinde de comunicare: 

- comunicarea între diferitele niveluri ale administraţiei publice; 

- comunicarea pe acelaşi nivel; 

- comunicarea între administraţie şi executivul social; 

- comunicarea între administraţie şi autoritatea politică; 

- comunicarea în mediul social; 

Devine din ce în ce mai importantă atât pentru administraţie, cât şi pentru clienţii acesteia – 

contribuabili, cetăţeni, grupuri de interese, autoritatea politică -, dezvoltarea canalelor de 

comunicare cu “lumea de afaceri”. 

Formele principale prin care se concretizează acest tip particular de comunicare sunt: 

 publicitatea – prin mass-media sau prin propriile materiale publicitare; 

 sponsorizările – finanţarea activităţilor culturale sau sportive; 

 mecenatul – ajutor financiar sau logistic acordat artiştilor, organizaţiilor umanitare sau 

non-profit; 

 articole care prezintă organizaţia în publicaţiile de specialitate; 

 organizarea de standuri la târguri şi forumuri; 

 organizarea de zile ale porţilor deschise; 

 acţiuni de consiliere şi ajutorare a altor instituţii, similare (dar care în mod real nu sunt 

concurenţiale) prin detaşarea temporară de personal. 

Exista aşadar, o multitudine de forme de promovare a imaginii, valorilor sau serviciilor specifice 

instituţiei publice. Cea mai eficientă şi mai ieftină formă de promovare este însă, cel mai adesea, 

ignorată. Ea se află la îndemâna tuturor funcţionarilor şi constă în reliefarea permanentă a  
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aspectelor pozitive ale organismului public din care fac parte, cu ocazia contactelor cu mediul 

extern, fie acestea personale sau profesionale. Ideea este că fiecare funcţionar public îşi poate 

asuma fără probleme rolul de comunicator extern, mesajul său fiind centrat pe seriozitatea, 

eficienţa şi calitatea de care dă dovada instituţia. Acest lucru presupune ca funcţionarul public să 

ştie ( ceea ce ţine de eficienţa comunicării interne ), să creadă, (este vorba de coerenţa dintre 

discursul pe care îl afişează şi acţiunile sale concrete), şi să vrea (adică să simtă nevoia să 

vorbească despre instituţia de administraţie publică, ceea ce trimite la ideea de motivaţie). 

Comunicarea în instituţiile publice se realizează prin: 

 comunicarea orală (verbală) – de exemplu comunicarea dintre funcţionar şi cetăţean la 

ghişeu sau la birou 

 comunicarea scrisă 

Instituţiile din administraţia publică urmăresc ca, prin intermediul comunicării, să obţină 

următoarele facilităţi: 

-identificarea- ce răspunde nevoilor instituţiilor administrative de a-şi asigura notorietatea şi de 

a-şi face cunoscute competenţele; 

-informarea – care urmăreşte să facă cunoscută corpului social acţiunea administrativă; 

-realizarea unei educaţii sociale – ce corespunde, sub forma de sfaturi, recomandări, rolului din 

ce în ce mai important al instituţiilor publice în cadrul vieţii sociale. 

Autoritatea publică urmăreşte, prin comunicare, o relaţie de proximitate cu cetăţeanul; 

apropiindu-se de acesta şi intrând în dialog, îi cunoaşte cerinţele, doleanţele. 

În procesul de comunicare pot apărea următoarele bariere comunicaţionale: 

a) La nivelul emiţătorului şi al receptorului: 

- starea emoţională a receptorului; 

- rutina, care influenţează receptivitatea; 

- imaginea de sine a emiţătorului şi a receptorului şi imaginea despre interlocutor; 

- caracterizarea diferită a situaţiei de comunicare de către emiţător şi receptor; 

- lipsa atenţiei în receptarea mesajului; 
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- concluzii grăbite asupra mesajului; 

- lipsa de interes a receptorului faţă de mesaj; 

- sentimentele şi intenţiile participanţilor la situaţia de comunicare. 

b) La nivel de limbaj: 

- aceleaşi cuvinte primesc sensuri diferite pentru persoane diferite, în special din cauza 

diferenţelor în planul pregătirii şi al experienţei; 

- dificultăţi de exprimare; exprimarea cu stângăcie a mesajului de către emiţător; 

- utilizarea de cuvinte sau expresii confuze. 

c) La nivelul contextului: 

- context fizic necorespunzător (poluare fonică ridicată); 

- suporţi informaţionali necorespunzători. 

Diversitatea cauzelor care determină dificultăţile şi perturbările aferente procesului de 

comunicare face obligatorie existenţa în cadrul respectivului sistem a posibilitaţilor de reglare, de 

adaptare şi de transformare. Elementul central al acestei reglări este reprezentat de feed-back, 

care îi permite receptorului ( de exemplu, cetăţeanul) să-şi emită reacţiile, iar emiţătorul ( de 

exemplu, funcţionarul public, purtătorul de cuvânt al instituţiei, etc) să le înregistreze. 

Abilitatea comunicatorului de a răspunde adecvat feed-back-ului este determinantă pentru 

eficienţa comunicării. 

Funcţiile feed-back-ului sunt următoarele: 

a) funcţia de control al înţelegerii, al receptării în bune condiţii a mesajului; 

b) funcţia de adaptare a mesajului la caracteristicile actorilor, la dificultăţile întâmpinate sau 

alte evenimente care presupun o modificare a conţinutului sau a formei; 

c) funcţia de reglare socială prin flexibilitatea rolurilor şi funcţiilor îndeplinite de diverşi actori, 

în măsură să faciliteze înţelegerea punctului de vedere al celuilalt; 

d) funcţia socio-afectivă: feed-back-ul creşte siguranţa internă şi satisfacţia actorilor. 

Comunicarea interpersonală în administraţia publică 
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Una dintre dificultăţile derulării unui proces de comunicare eficient este generată de disonanţa 

cognitivă. Aceasta presupune selectarea surselor de informare în conformitate cu propriile 

convingeri ale entitaţilor implicate în transmiterea sau receptarea mesajului comunicat. 

Fenomenul disonanţei cognitive este foarte obişnuit în administraţia publică. Astfel, când un 

grup se constituie pentru a discuta diferite probleme, constatăm că, de la şefii departamentelor, la 

ministere, la directori generali, la secretari de stat, etc, fiecare găseşte grupul unde unde ceilalţi 

au aceeaşi viziune asupra problemelor. Cand întâlnirea începe şi membrii grupului îşi expun 

opiniile personale, ei aud propriile puncte de vedere prezentate în cuvinte diferite şi pleacă 

întăriţi în convingerile lor iniţiale, care sunt asemănătoare cu ale celorlalţi. 

În plus, şi în rândul funcţionarilor publici se manifestă un mecanism psihologic care acţionează 

în sensul respingerii şi al deformării informaţiilor şi realităţilor care nu sunt în concordanţă cu 

propriile convingeri. 

De asemenea, pot fi identificate situaţii în care funcţionarii publici s-au dovedit total opaci, 

nereceptivi faţă de faptele care le-au fost prezentate prin procesul de comunicare cetăţean-

instituţie de administraţie publică. Se întâlnesc frecvent situaţii în care funcţionarul oferă 

impresia că ascultă, deşi, în realitate, nu este atent. Este doar politicos, rămânând liniştit până 

când îi vine rândul să vorbească, timp în care îşi trece în revistă propriile argumente. Răpunsul 

său este, aproape în întregime, nepotrivit cu cele spuse de vorbitorul anterior, ignorând complet 

punctele de vedere expuse de cetăţean. Ca urmare, asemenea respingere evidentă pune o 

problemă reală de comunicare şi trebuie recunoscută ca atare. 

Pentru reducerea influenţei barierelor în comunicarea scrisă, şi chiar înlăturarea acestora, 

materialul informativ trebuie elaborat în funcţie de receptor. 

 

 

Comunicarea externă a administraţiei publice 

Aflată într-un contact permanent şi direct cu mediul social, instituţia publică preia “şocurile” 

provenite de la acesta şi încearcă să le răspundă prin iniţierea, la nivel organizaţional, a unor  
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demersuri orientate spre schimbări, transformări, reechilibrări. Pe de altă parte, orice 

transformare sau schimbare este resimţită şi în exterior, administraţia influenţând şi modelând, la 

rândul ei, mediul social.  

În cadrul proceselor de comunicare externă a administraţiei publice este posibil să apară bariere 

comunicaţionale: 

între diferitele instituţii ale administraţiei publice, din cauza gradului ridicat de 

specializare a fiecăreia, neacordării importanţei cuvenite colaborării între instituţii; 

între administraţia publică şi cetăţeni 

Comunicarea între instituţia publică şi cetăţeni 

Comunicarea publică 

Autorităţile publice trebuie ca, prin întreaga lor activitate, să urmărească satisfacerea interesului 

general al populaţiei, iar instituţiile administraţiei publice au obligaţia să se apropie de membrii 

colectivităţilor locale şi să menţină un contact permanent cu aceştia. În acest sens, administraţia 

publică trebuie să comunice, să fie deschisă dialogului, să respecte şi să ia în considerare 

cetăţeanul. 

Instituţiile administraţiei publice recurg la comunicare în cadrul acţiunilor întreprinse sau al 

relaţiilor pe care le stabilesc. 

Comunicarea publică reprezintă forma de comunicare ce însoţeşte activitatea instituţiilor 

publice în vederea satisfacerii interesului general. Mesajele transmise cuprind informaţii de 

utilitate publică. Astfel comunicarea publică trebuie să facă cunoscute cetăţenilor existenţa 

oraganizaţiilor din sectorul public, modul de funcţionare şi atribuţiile acestora, legalitatea şi 

oportunitatea deciziilor adoptate. Totodată, prin comunicarea publică se urmăreşte cunoaşterea 

nevoilor şi dorinţelor populaţiei pentru ca instituţiile publice, prin rolul şi atribuţiile pe care le 

deţin, să vină în întâmpinarea acestora, realizând astfel un interes general. 

Comunicării publice îi revine rolul de a convinge, că prin politicile instituţionale realizate, 

precum şi prin deciziile publice adoptate, se urmăreşte un interes general, obţinându-se astfel 

adeziunea cetăţenilor. 
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Cetăţeanul trebuie să fie informat cu privire la existenţa şi modul de funcţionare a serviciilor 

publice, trebuie ascultat când îşi exprimă nemulţumirea, trebuie să-i fie luate în considerare 

dorinţele şi nevoile. 

În literatura de specialitate întâlnim următoarele categorii de comunicare publică: 

- comunicarea instituţiei prezidenţiale: 

- comunicarea guvernamentală: a guvernului, ministerelor şi celorlalte structuri subordonate 

guvernului; 

- comunicarea parlamentară; 

- comunicarea organismelor publice, altele decât cele incluse în cadrul comunicării 

guvernamentale, precum şi a intreprinderilor de interes public; 

De exemplu în cadrul instituţiilor publice locale, comunicarea publică are următoarele forme: 

- punerea la dispoziţia cetăţenilor a informaţiilor de interes local; 

- prezentarea şi promovarea serviciilor publice oferite de colectivităţile locale; 

- promovarea instituţiilor publice şi a colectivităţilor teritoriale. 

Cetăţenii vin în contact cu instituţiile publice locale şi, ca urmare, au nevoie să ştie cum 

se adresează pentru satisfacerea unui interes legitim, ce documente trebuie să completeze, 

ce proceduri trebuie să urmeze. Instituţiilor publice locale le revine obligaţia de a pune la 

dispoziţia publicului informaţii cu caracter practic, de natură să facă cunoscute cetăţenilor 

regulile pe care trebuie să le respecte în demersurile lor, să le înlesnească accesul acestora 

în raport cu serviciile publice locale. 

O relaţie deschisă, de parteneriat, va uşura fluxul de informaţii în ambele sensuri. 

Iniţiatorul acestei relaţii trebuie să fie instituţia administrativă, care are obligaţia să caute 

modelele cele mai eficiente şi specifice pentru realizarea feed-back-ului şi pentru 

cunoaşterea resurselor locale. 

Buna funcţionare a comunicaţiilor facilitează administrarea şi controlul proceselor de 

prestare, al operaţiilor din care se compun diferitele procese şi are un impact puternic  
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asupra comportamentului funcţionarilor publici, a eficienţei şi oportunităţii în 

interacţiunile cu cele mai diverse categorii de cetăţeni. 

Prin comunicaţiile interne raţional organizate şi funcţionale, personalul este în mod 

continuu informat despre tot ceea ce se întâmplă în cadrul instituţiei administrative. 

Comunicaţiile interne joacă un rol important şi pe linia instruirii şi a motivării 

personalului, contribuind în acest fel la realizarea calităţii prestaţiilor şi la o mai bună 

satisfacere a nevoilor şi exigenţelor cetăţenilor. 

Instituţiile publice pot recurge la o paletă largă de tehnici şi mijloace de comunicare 

precum: publicaţii, broşuri specializate, afişaj, canale de televiziune, presa. 

Comunicarea între funcţionarul public şi cetăţean 

În procesul comunicării, relaţia funcţionar public-cetăţeni constituie substanţă a actului 

de administraţie publică.Unităţile comunicaţionale, respectiv funcţionarul public (ca 

emiţător) şi cetăţeanul (ca receptor de mesaje) au obiective clare: emiţătorul îşi propune 

să informeze, să convingă, să îndrume, să capteze interesul, să fie eficient, iar receptorul 

se va strădui să fie atent, să înţeleagă, să reţină. 

Comunicarea cu cetăţenii se realizează prin: expuneri, activităţi de informare, dezbateri, 

sesiuni de comunicări, programe de investigare, activităţi cu caracter cultural-educativ, 

participare la concursuri, publicaţii proprii, afişiere, transmiterea prin forme scrise sau 

orale de informaţii diverse spre şi dinspre structurile de conducere şi de specialitate ale 

instituţiilor de administraţie publică. 

Liderii din administraţia publică trebuie să acorde o atenţie deosebită antrenării 

funcţionarilor publici în facilitarea comunicării dintre aceştia şi cetăţeni. În acest sens, 

putem identifica următoarele sarcini: 

- diagnosticarea problemelor; 

- culegerea, verificarea şi diseminarea informaţiilor; 

- trasmiterea rezultatelor evaluării informaţiilor; 

- rezolvarea conflictelor. 



 
 

Reduceţi! Reciclaţi! Reutilizaţi! 
 

 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi Internelor  

 

 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional "Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative" 

 

Pentru realizarea acestor sarcini, pot fi avute în vedere următoarele căi de rezolvare: 

- ascultarea activă; 

- stimularea autoanalizării problemelor; 

- controlul tonului vocii; 

- cultivarea întelegerii şi toleranţei; 

- detensionarea atmosferei.  

Parteneriatul interactiv funcţionar public-cetăţean presupune circulaţia informaţiei în ambele 

sensuri. Dincolo de aspectele oficiale, instituţionale, relaţia funcţionar public-cetăţean trebuie să 

conţină o anumită doză de informaţii. 

Comunicarea este absolut esenţiala pentru organizare. Este evident că fără comunicare nu poate 

fi organizare, căci atunci nu există posibilitatea ca grupul să influenţeze comportamentul 

individului. Pe lângă aceasta, disponibilitatea anumitor tehnici de comunicare va determina, în 

mare parte, modul în care funcţiile de luare a deciziilor pot şi trebuie distribuite în instituţie. 

Din punct de vedere al legislaţiei în vigoare, instituţiilor publice le revine responsabilitatea 

informării cetăţenilor (informare exactă şi simplă), a primirii lor în audienţă şi a consultării 

acestora în problemele care-i privesc. 

 

 

RELATII PUBLICE 

 

De ce este nevoie de relatii publice? 

 

Relatiile Publice sunt un instrument foarte util pentru promovarea unui brand, pentru ca, spre 

deosebire de advertising sau alte instrumente ale mixului de marketing, se adreseaza direct 

consumatorilor si atrag mai usor simpatia, increderea si sustinerea acestora, aducand o mai mare 

credibilitate comunicarii.  

 

Functiile relatiilor publice  
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Iata o descriere sumara a functiilor relatiilor publice, care diferentiaza PR-ul de celelalte tipuri de 

instrumente ale mixului de marketing:  

 Notorietatea: cea mai comuna, mai eficienta si cu siguranta universala functie a 

activitatii de relatii publice este aceea de a face cunoscute publicului produsele, serviciile 

sau valorile unei organizatii; 

 Educare: cel mai bun consumator este cel educat (in sensul informarii consumatorilor 

despre utilitatea, beneficiile folosirii / consumarii unui serviciu sau produs). Relatiile 

publice sunt instrumentul eficient de a educa piata asupra noilor tehnologii folosite pentru 

producerea unor bunuri, servicii, etc.; 

 Credibilitate: un beneficiu cheie al relatiilor publice ca instrument de comunicare este 

acela ca are un grad mai mare de credibilitate in fata receptorilor in comparatie cu alte 

canale de comunicare ale marketing-ului; pentru ca PR-ul informeaza, nu face reclama! 

Tonul folosit in comunicatele de presa intotdeauna trebuie sa fie informal pentru a obtine 

un grad superior de credibilitate; 

 Obtinerea sprijinului unei terte parti: credibilitatea crescuta se obtine si datorita 

faptului ca mesajul este transmis si legitimizat de o parte neutra (ex: presa sau liderii de 

opinie: autoritati, VIP-uri etc). Un articol tehnic bun intr-o publicatie de specialitate nu 

este numai citit, dar si crezut, si, cu cat este mai credibila publicatia, cu atat este mai 

credibil mesajul; 

 Incurajarea comportamentului de cumparare: consumatorii sunt din ce in ce mai 

informati. Pentru ei este foarte important sa aiba o relatie buna, bazata pe incredere, cu 

organizatia care ofera acel produs. Acest lucru se obtine printr-o buna comunicare a 

valorilor companiei si prin programe speciale de relatii publice. 

 Diferentiere: odata ce piata a fost educata, a fost generat interesul pentru o tehnologie 

sau o categorie de produse si a fost stabilita notorietatea marcii, mesajul de relatii publice 

trebuie sa diferentieze marca de competitie; 

 Pozitionare: diferentierea se realizeaza prin pozitionare, dar pozitionarea nu este legata 

doar de produsul/serviciul oferit, ci mai degraba de modul cum este perceput produsul de 

catre consumator. Pozitionarea se obtine printr-o comunicare consecventa, eficienta si 

credibila; 
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 Gestionarea relatiei cu consumatorul: relatiile publice sunt orientate spre construirea 

relatiilor bazate pe o comunicare informala. 

 

Cand se folosesc relatiile publice?  

Folosirea relatiilor publice este de multe ori mai putin costisitoare si mai eficienta decat 

publicitatea si este indicat sa fie un proces continuu. Exista insa situatii in care relatiile publice 

necesita eforturi mai mari, atat de comunicare, cat si in sensul alocarii de resurse. Iata cateva:  

Situatiile de criza:  

 Cand consumatorii sunt nemultumiti de performantele companiei, produsului sau 

serviciului; 

 Cand apar zvonuri negative in privinta companiei, produsului sau serviciului 

 Cand presa reflecta o imagine denaturata sau negativa a marcii; 

 Cand situatia legislativa impiedica buna desfasurare a activitatii companiei; 

 Cand angajatii companiei sunt nemultumiti de managementul companiei; 

 Cand investitorii isi manifesta nemultumirea, incep sa isi retraga investitiile sau sa vanda 

actiunile companiei.  

 Lansarea unor noi produse sau servicii; 

 Cand nu se foloseste sau nu functioneaza reclama; 

 Cand marca are un nivel scazut sau inexistent de notorietate; 

 Cand marca nu are o personalitate conturata ; 

Cand compania initiaza programe importante in beneficiul consumatorilor sau comunitatii 
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PASII UNEI CAMPANII DE RELATII PUBLICE 

Eficienta in comunicare 

Multi dintre noi inteleg campania de relatii publice ca reprezentand afisul sau reclama cu care 

ne  intalnim la tot pasul in perioada unei campanii. In realitate, construirea unei campanii 

presupune o munca mult mai profunda si mai sustinuta din partea celor care doresc sa o 

implementeze. Bineinteles, exista campanii camuflate, care sub un scop desfasoara alte activitati, 

dar ele nu reprezinta subiectul articolului de fata. 

Primul pas in conceperea unei campanii de relatii publice este acela de a stabili problema cu 

care se confrunta organizatia (sau persoana) pentru care se face campania. Problema trebuie 

exprimata cat mai simplu, concis si fara  utilizarea unui limbaj ambiguu. 

Pasul II presupune stabilirea cauzelor si a efectelor problemei, fara insa a se face legatura cauza-

efect. Pot exista anumite cauze care sa genereze  problema si care sa nu fie efecte ale problemei, 

si invers. 

Pasul III este foarte important pentru buna consolidare a campaniei. El este reprezentat de 

identificarea scopului campaniei. De cele mai multe ori, el este reliefat de opusul problemei sau 

de rezolvarea ei. 

Pasul IV, cel in care se stabilesc obiectivele, este cel mai important punct in cadrul unei 

campanii. Obiectivul SMART (Specific, Masurabil, Abordabil, Relevant, Incadrat in timp) 

reprezinta suma tuturor obiectivelor sau, mai bine spus, obiectivul central al campaniei. El 

trebuie construit astfel incat sa se desfasoare pe o anumita perioada de timp si indeplinirea lui sa 

poata fi evidentiata prin procente. 

Pasul V vizeaza analiza mediului. Analiza mediului intern presupune identificarea punctelor tari 

si a celor slabe in interiorul unei organizatii. Analiza mediului extern presupune identificarea 

amenintarilor si oportunitatilor organizatiei (sau persoanei, daca este vorba de o campanie de 

imagine). 

Pasul VI consta in segmentarea publicului tinta si in analiza profilului sau psihologic. In functie 

de itemii gasiti, activitatile din cadrul campaniei vor avea un target  si o eficienta sporita. 

Pasul VII presupune schematizarea activitatilor campaniei si expunerea strategiilor ce vor fi 

folosite. De asemenea, se va intocmi pentru fiecare activitate si planul de rezerva, in 

eventualitatea in care ceva nu merge conform schemei. In ultimul timp, campaniile de relatii  

http://www.informatiiprofesionale.ro/formare/cum-livrezi-performanta-prin-echipa-ii/
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publice au demonstrat eficienta impartindu-si  activitatile in cele pentru promovarea imaginii, pe 

de-o parte, si cele pentru  promovarea produselor si a serviciilor, pe de alta parte. S-a mai 

constatat si ca activitatile de responsabilitate sociala motiveaza publicul. 

Pasul VIII este cel mai complex punct, deoarece el este reprezentat de planul operational al 

campaniei. Planul operational presupune intocmirea unui tabel cu activitatile si subactivitatile 

analizate din perspectiva resurselor (umane, materiale si financiare). Pentru resursele materiale si 

cele financiare este nevoie de o atentie marita pentru ca fiecare resursa, consumabila sau nu, 

trebuie trecuta la buget. 

Pasul IX consta in intocmirea media planning-ului. Media planning-ul se refera la stabilirea 

aparitiilor in media a elementelor publicitare (reclame, afise, bannere). Aparitiile in media 

trebuie stabilite in functie de publicul tinta analizat anterior. 

Pasul X prevede elaborarea calendarului activitatilor. In identificarea obiectivelor campaniei s-a 

mentionat perioada de desfasurare a ei si astfel este nevoie ca activitatile sa aiba loc cronologic. 

Este important ca organizarea lor sa vizeze eficienta si ca ele sa indeplineasca obiectivele 

stabilite. 

Ultimul pas este reprezentat de implementarea campaniei. In timpul desfasurarii ei va exista o 

echipa de campanie care va urmari evolutia si va monitoriza activitatile. Dupa incheierea 

perioadei de campaniei, echipa va verifica daca scopul si obiectivele au fost atinse. 
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POLITICI PUBLICE 
 

Ce sunt politicile publice?  Definitie si concepte cheie 

 

Politicile publice sunt actiunile realizate de catre guvern (central sau local) ca raspuns la 

problemele care apar dinspre societate. Vorbim despre politici publice atunci cand o autoritate 

publica, centrala sau locala, incearca cu ajutorul unui program de actiune coordonat sa modifice 

mediul economic, social, cultural al actorilor sociali. 

La nivel national, politicile publice pot sa apara dinspre oricare dintre institutiile majore ale 

Statului (Parlament, Presedinte, Guvern – central sau local). 

 

Cele cinci elemente care dau consistenta unei politici publice sunt: 

1. O politica publica este formata dintr-un ansamblu de masuri concrete, care dau « substanta » 

unei politici publice 

2. O politica publica cuprinde decizii sau forme de alocare a resurselor, a caror natura este mai 

mult sau mai putin autoritara si in care coercitia este mereu prezenta; 

3. O politica publica se inscrie intr-un « cadru general de actiune », ceea ce ne permite sa 

distingem intre o politica publica si  simple masuri izolate; 

4. O politica publica are un public, adica indivizi si grupuri a caror situatie este afectata de catre 

politica publica in cauza; 

5. O politica publica are obiective si scopuri, stabilite in functie de norme si valori. 

 

Procesul de realizare a unei politici publice cuprinde sase etape: 

1. Identificarea problemei - are loc atunci cand un eveniment, o persoana, un grup reusesc sa 

atraga atentia asupra unei probleme, spre solutionare, prin interventia puterii publice. 
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2. Punerea pe agenda politica - este faza in care problema identificata este luata serios in 

consideratie de catre oficiali (putere publica si politica). Nu toate problemele identificate ajung si 

pe agenda politica. 

3. Formularea cadrului de politica publica - atunci cand o anume problema ajunge sa fie 

considerata de catre oficiali, nu inseamna automat ca o politica publica va fi creata. Cineva (o 

anume autoritate) trebuie sa dezvolte un program care sa se refere la rezolvarea problemei. 

4. Adoptarea unei politici publice - aici ne referim la toate eforturile pentru ca un anume 

program sa fie adoptat ca si program guvernamental. In aceasta faza sunt concentrate elementele 

de negociere, dictate de interese, care pot schimba viziunea initiala asupra unei politici publice. 

5. Implementarea unei politici publice - este un stadiu critic de realizare a unei politici publice. 

Aici rolul administratiei este decisiv. 

6. Evaluarea de politici publice - care are ca scop determinarea eficientei unei politici publice. 

Se analizeaza modul in care diversele activitati au condus la indeplinirea scopurilor initiale.  .  

 

Definitii date in timp notiunii de politica publica: 

a. Conform primei definitii, data de Thomas Dye, politicile publice sunt „tot ceea ce un 

guvern decide sa faca sau sa nu faca1”.  

b. O a doua definitie, mai completa si mai conceptualizata, ne este oferita de William 

Jenkins. Acesta spune ca politicile publice sunt „un set de decizii interrelationate, luate de 

un actor politic sau de un grup de actori, privind o serie de scopuri si mijloacele necesare 

pentru a le atinge intr-o situatie data.”  

c. Ultima definitie pe care o vom lua in considerare ii apartine lui James Anderson. 

Anderson spune ca politicile publice sunt „un curs al actiunii urmat de un actor sau mai 

multi actori politici, cu un scop, in incercarea de a rezolva o problema”. 
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Cine sunt cei implicati in procesul politicilor publice?  

 

Actorii  

Termenul de actor include atat actorii din cadrul statului (ministere, comisii, agentii 

descentralizate, etc.), cat si pe cei din cadrul societatii (sindicate, ONG – uri, grupuri de presiune, 

etc.), implicati direct sau marginal in procesul politicilor publice. O abordare sustine ca cei care 

participa direct in procesul politicilor publice pot fi considerati ca membrii ai unei retele a 

politicii respective, in timp ce actorii implicati doar marginal pot fi considerati ca facand parte 

dintr-o mai larga comunitate a politicii publice respective. Subsistemele sunt forumuri in care 

acesti actori discuta problemele publice, negociaza si incearca sa ajunga la solutii cat mai bune 

pentru interesele lor. 

 

Institutiile 

Institutiile sunt regulile care ghideaza comportamentul actorilor aflati in urmarirea interesului 

propriu. In sens restrans, pot fi definite ca structurile si organizarea statului, a societatii si a 

sistemului international. Putem sa dam cateva caracteristici formale de organizare: tipul de 

apartenenta al membrilor la institutia respectiva, regulile si procedurile de operare, dar si 

principiile, normele si valorile care definesc institutiile, ultimele fiind considerate caracteristici 

informale. 

 

Oficialii alesi  

 

Oficialii alesi (politicienii) care participa la procesul politicilor publice pot sa fie impartiti in 

doua categorii mari: executivul si legislativul. 
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Executivul 

Executivul, cabinetul sau guvernul la nivel national, este unul din jucatorii cheie din 

subsistemele politicilor publice. Rolul sau central deriva din autoritatea sa, conferita de 

constitutie, de a administra tara.  

Alaturi de prerogativa constitutionala, executivul poseda o suma de alte resurse care ii intaresc 

pozitia: controlul asupra informatiilor, controlul resurselor fiscale, acces preferential in mass 

media, un aparat birocratic la dispozitia sa. Prin aceste resurse poate sa isi manifeste controlul 

sau influenta asupra unor actori din cadrul societatii, cum sunt grupurile de presiune sau 

sindicatele. In multe tari, executivul poate controla prioritatile legislative si adoptarea legilor. 

 

 Legislativul 

In sistemele parlamentare sarcina data de electorat legislativului este de a supraveghea actiunile 

executivului, sarcina care ii permite sa influenteze politicile respective. Tot cu ajutorul 

legislativului se pot introduce o serie de probleme publice in agenda guvernului. Un instrument 

eficient de control este aprobarea bugetului, desi daca executivul se bucura de sprijinul 

majoritatii parlamentare, acest instrument poate fi inoperabil. 

 

Separatia executiv/legislativ nu se regaseste doar la nivelul administratiei centrale, ci si in 

administratia locala. Desi diferenta de resurse politice nu este poate tot atat de marcanta, si aici 

executivul este actorul principal.  

 

Functionarii publici 

 

Oficialii numiti au ca sarcina sprijinirea executivului in indeplinirea sarcinilor sale, insa, in 

realitate, ei pot sa joace un rol cheie in procesul politic. Multe din functiile de luare a deciziilor si 

de implementare au fost preluate de acesti functionari de la executiv. 
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Grupurile de interese 

 

Un rol important in procesul politicilor publice este jucat de catre grupurile de presiune. Una 

dintre cele mai importante resurse ale acestora este cunoasterea, sau mai precis, acele informatii 

care s-ar putea sa fie mai putin sau deloc la indemana altor actori. De cele mai multe ori, 

membrii unui asemenea grup cunosc in detaliu ce se intampla in domeniul lor de interes. Si 

pentru ca procesul politicilor publice este unul care ruleaza si proceseaza foarte multa informatie, 

este de asteptat ca cei care detin aceasta informatie sa joace un rol important. 

 

Alte resurse detinute de grupurile de interes sau de presiune sunt de tip politic si organizational. 

De multe ori, aceste grupuri contribuie financiar in campaniile partidelor sau candidatilor care 

ajung la putere. 

In functie de resursele lor organizationale, impactul asupra formularii si implementarii politicilor 

publice variaza considerabil. Prima diferenta este introdusa de numarul membrilor– cu cat 

numarul membrilor este mai mare, cu atat ne asteptam ca organizatia sa aiba o influenta mai 

mare asupra deciziilor administratiei. Pe de alta parte, grupurile care au interese similare se pot 

asocia, putand avea mai multa putere decat daca ar actiona individual. In al treilea rand, grupurile 

care dispun de resurse financiare mai bogate isi permit sa angajeze profesionisti si sa contribuie 

in campaniile partidelor. De cele mai multe ori, diferentele dintre resursele financiare au o 

importanta deosebita.  

 

Organizatiile de cercetare 

 

O alta categorie importanta de actori din cadrul societatii sunt organizatiile de cercetare care pot 

fi localizate in cadrul universitatilor sau a think tank – urilor.  

Un „think tank” poate fi definit ca o organizatie independenta angajata in cercetare multi-

disciplinara cu scopul de a influenta politicile publice. Cercetarile lor ofera, de obicei, solutii  
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practice la multe din problemele publice sau cauta argumente, dovezi pentru sprijinul unor 

pozitii. Faptul ca cercetarile lor au o finalitate practica si practicarea partizanatului imediat 

deosebesc fundamental aceste organizatii de centrele de cercetare din cadrul universitatilor. 

 

Mass media 

Rolul presei in cadrul politicilor publice este unul controversat, opiniile variind de la a-i acorda 

un rol esential pana la unul marginal. Ceea ce este sigur insa este ca presa constituie legatura 

primordiala dintre stat si societate, pozitie care ii permite influentarea agendei administratiei si a 

opiniei publice. 

Rolul presei in cadrul politicilor publice rezida in faptul ca, semnaland probleme, aceasta 

combina rolul reporterului (pasiv, care relateaza si descrie o problema) cu cel al unui analist 

(activ, care analizeaza si ofera solutii pentru o problema). Tot de aici rezulta o alta 

caracterisitica: semnalarea si introducerea anumitor probleme publice in cadrul agendei 

administratiei. 

 

TIPURI DE POLITICI PUBLICE 

 

Politici publice procedurale si substantivale 

Politicile publice substantive incorporeaza ceea ce Guvernul urmareste sa faca in domenii 

precum constructia de autostrazi, plata beneficiilor sociale, interzicerea vanzarii en-gross a 

alcoolului etc. Politicile de tip substantiv confera in mod direct beneficiarilor avantaje si 

dezavantaje, beneficii si costuri. Politicile procedurale fac referire, in schimb, la actorii si 

modalitatile prin care un obiectiv/scop/lucru este realizat. Definite astfel, in categoria politicilor 

de tip procedural se includ legile de constituire si functionare a agentiilor  administrative, legile 

prin care sunt definite atributiile si jurisdictia diferitelor agentii, procedurile instituite pentru 

derularea propriilor programe, precum si controlul operatiilor exercitate de ele.  
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Politicile de tip procedural pot avea insa consecinte substantiale – modul in care un 

obiectiv/scop/actiune este realizat si institutia abilitata in acest scop determina in ultima instanta 

rezultatul final. Frecvent, aspectele procedurale sunt utilizate pentru a intarzia sau amana 

adoptarea unor politici publice substantiale. Actiunile unei agentii pot fi contestate invocandu-se 

nerespectarea procedurilor legale, cand in realitate opozitia este indreptata impotriva actiunii ca 

atare.  

 

POLITICI PUBLICE DISTRIBUTIVE, REGULATORII, AUTO-REGULATORII SI 

REDISTRIBUTIVE 

 

Impactul politicilor publice si relatiile dintre cei implicati in formularea de politici publice 

determina aceasta clasificare.  

Politicile distributive implica alocarea de resurse si servicii catre diferite segmente ale 

populatiei – persoane, grupuri, corporatii si comunitati. Unele politici de tip distributiv acorda 

beneficii doar unui numar restrans de beneficiari. Alte politici se adreseaza unui numar mare de 

persoane cum este cazul programelor de subsidii agricole, programelor educationale gratuite etc. 

Politicile de tip distributiv implica de regula utilizarea fondurilor publice in favoarea grupurilor, 

comunitatilor si ramurilor industriale. Potentialii beneficiari nu concureaza in mod direct, dupa 

cum beneficiile atribuite nu constituie costuri directe pentru un grup anume. 

Politicile regulatorii restrictioneaza ori limiteaza comportamentul indivizilor sau grupurilor, 

reducand astfel libertatea de actiune a subiectilor (de exemplu, bancheri, comercianti, etc.).   

Politicile regulatorii variaza si in continut. Pe de-o parte, unele stabilesc reguli generale de 

comportament, cum este cazul legislatiei comerciale in care sunt definite atat actiunile legale, cat 

si cele ilegale. Pe de alta parte, alte politici regulatorii insista pe detalii, de exemplu legile 

privind utilitatile publice reglementeaza expres standardele de furnizare, conditiile de autorizare, 

aspecte financiare, tarifele ce pot fi practicate. 
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Politicile regulatorii variaza in continut chiar in cadrul aceleiasi politici, politica privind protectia 

consumatorilor fiind relevanta in acest sens. Unele legi controleaza accesul produselor pe piata, 

interzicand comercializarea acelor produse care nu respecta standardele in domeniu. Alte legi 

confera consumatorului dreptul de a fi informat asupra produselor comercializate. 

Unele politici regulatorii, cum sunt politicile privind audiovizualul, sunt implementate in baza 

unor decizii care confera drepturi unor actori, in timp ce altor actori li se neaga aceleasi drepturi.  

Politicile auto-regulatorii sunt asemanatoare cu politicile regulatorii in sensul ca si ele 

restrictioneaza sau controleaza un grup ori aspecte particulare. Spre deosebire de politicile 

regulatorii, politicile auto-regulatorii sunt promovate direct de grupurile de beneficiari, ca 

modalitate de protectie a intereselor membrilor lor.  

Ca regula, un grup profesional sau ocupational militeaza pentru adoptarea regulilor de autorizare 

de catre legislativ. Rezultatul se traduce prin adoptarea legii/legilor care reglementeaza 

exercitarea unei profesii ori ocupatii si conditiile in care se poate profesa. Implementarea acestor 

legi este incredintata unui comitet format din membri ai grupului de beneficiari. In timp, accesul 

la o profesie autorizata poate fi inasprit, iar tarifele percepute pentru serviciile sale specializate 

marite.  

Politicile redistributive implica transferul de avere, venit, proprietate sau drepturi intre grupuri 

ori segmente ale populatiei ca urmare a actiunii concertate a guvernului. “ Scopul acestei politici 

nu este utilizarea proprietatii, ci proprietatea in sine, nu egalitatea tratamentului, ci egalitatea 

posesiei”.   

Schema uzuala in politicile redistributive implica transferul de resurse de la cei ce au la cei ce nu 

au, insa acest flux poate fi inversat. Politicile redistributive sunt greu de adoptat deoarece implica 

realocarea de resurse financiare, de drepturi si de putere. Cei ce detin atat puterea financiara, cat 

si pe cea politica dispun de suficiente mijloace pentru a limita acest tip de politici publice. 
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POLITICI PUBLICE SIMBOLICE SI MATERIALISTE  

 

In functie de beneficiile acordate, politicile publice se clasifica in politici materiale si simbolice. 

Politicile de tip materialist fie ofera beneficiarilor resurse tangibile ori puteri substantiale, fie 

dezavantajeaza net pe cei afectati negativ. Politicile simbolice nu au nici un impact in termeni 

materiali, neconferind nici avantaje,  nici dezavantaje.  Mai degraba, ele apeleaza la valori 

pretuite de oameni cum ar fi pacea, patriotismul si justitia sociala.  

Cateodata politici publice cu o puternica conotatie simbolica pot avea importante consecinte 

practice.  

 

POLITICI PUBLICE CARE AU CA OBIECT BUNURI PUBLICE SAU BUNURI 

PARTICULARE   

 

Politicile publice implica si furnizarea de „bunuri” publice/colective (indivizibile) sau „bunuri” 

private (divizibile). Bunurile publice sunt de asemenea natura incat furnizarea lor catre o singura 

persoana determina automat furnizarea catre toti. Un exemplu clasic de bun public il constituie 

apararea nationala: nu poate fi furnizata doar unor cetateni in timp ce altii sunt exclusi. Apararea 

nationala ca bun public trebuie furnizata de catre guvern si finantata prin taxe in conditiile in care 

nici o persoana rationala nu va contribui voluntar la finantarea ei, preferand sa lase pe altii sa 

acopere costurile. Aerul curat, siguranta publica, controlul circulatiei sunt alte exemple de 

„bunuri” publice.  

„Bunurile” private pot fi divizate si achizitionate sau utilizate contra cost de fiecare utilizator ori 

beneficiar si sunt disponibile pe piata. Multe bunuri „sociale” furnizate de guvern (de exemplu, 

colectarea resturilor menajere, serviciile postale, serviciile medicale, muzeele, locuintele sociale 

si parcurile nationale) au caracteristicile unor „bunuri” publice. Multi considera sanatatea, 

somajul, poluarea mediului inconjurator, accidentele industriale drept probleme publice, nu  
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individuale care afecteaza intreaga populatie si, de aici nevoia pentru/de bunuri publice finantate 

de intreaga societate 

 

 Analiza de politici publice 

 

Decizie si criterii decizionale. Criteriul interesului public. 

 

Procesul decizional poate fi studiat atat dintr-o perspectiva individuala, cat si dintr-o perspectiva 

colectiva. Intr-o prima ipostaza, accentul cade pe criteriile utilizate de indivizi in luarea deciziei. 

In a doua ipostaza, in centrul analizei se situeaza procesele prin care majoritatea sau consensul 

necesar luarii unei decizii este obtinut.  

Indivizii sunt influentati de o varietate de factori in momentul deciziei. Este greu de specificat 

care din acesti factori este crucial in luarea deciziei. Oficialitatile publice dau frecvent declaratii 

cu privire la deciziile luate (discursuri, conferinte de presa, marturii, memorii etc.), dar motivele 

expuse fie sunt controlate de ei, fie sunt acceptabile de catre alegatori sau de catre public, 

fundamentul real ramanand de cele mai mute ori nedeclarat. Cu toate acestea, analiza si 

observatia aprofundata permit identificarea acelor factori hotaratori in luarea deciziei. O serie de 

criterii care influenteaza politica publica sunt discutate mai jos. Printre ele sunt incluse: valorile, 

afilierea la un partid politic, interesele alegatorilor, opinia publica, admiratia si regulile 

decizionale 

VALORILE: 

 

In analiza fortelor sociale si politice care au un impact asupra factorilor de decizie, propriile 

valori (sau standarde ori preferinte) ale acestora sunt frecvent ignorate. Deseori acestea sunt 

dificil de identificat ori imposibil de izolat. Factorii de decizie nu sunt simple bucati de lut ce pot 

fi modelate, ci, dimpotriva, valorile lor sunt importante, chiar decisive in modelarea propriului 

comportament. 5 categorii de valori care ghideaza comportamentul factorilor de decizie:  
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institutionale, profesionale, personale, politice si ideologice, sunt comentate in cele ce urmeaza. 

De asemenea vom analiza pe scurt conceptul de „interes public”. 

 

VALORI INSTITUTIONALE/ORGANIZATIONALE influenteaza in special factorii de 

decizie birocratici. Orice persoana care lucreaza pentru o perioada indelungata intr-o agentie/ 

organizatie devine invariabil convinsa de importanta agentiei, scopurile si programele ei. 

Sistemul de recompense si sanctiuni ii determina pe membrii ei sa promoveze si sa actioneze in 

concordanta cu valorile predeterminate ale agentiei/organizatiei. In consecinta, deciziile luate de 

oficialitati pot fi o reflectie a dorintei lor de supravietuire a agentiei, de crestere a bugetului 

acesteia, de extindere a programelor ei si de prezervare a puterii si prerogativelor.  

Valorile organizationale pot da nastere la conflicte intre agentii cu atributii suprapuse ori 

concurente. 

 

VALORI PROFESIONALE ale personalului din cadrul unei agentii. Profesiile au tendinta de a 

forma anumite tendinte in modul de solutionare a problemelor care sunt ulterior „importate” in 

organizatii. Unele organizatii ajung sa fie dominate de una sau doua profesii precum economistii 

(adepti ai eficientei si ai pietei) sau juristii (adepti ai guvernarii prin reglementare juridica).  

 

VALORI PERSONALE ghideaza si ele factorii de decizie, ca si dorinta de a promova propriul 

interes material sau financiar, propria reputatie sau pozitie. Politicianul care accepta sa fie 

influentat pentru a decide in favoarea unui interes urmareste si un interes personal. Importanta 

valorilor personale nu poate fi negata, insa teoreticienii deciziei rationale exagereaza  atunci cand 

sugereaza faptul ca, comportamentul oficialitatilor publice este exclusiv determinat de interese 

personale.  

 

VALORI DE POLICY. Factorii de decizie nu sunt influentati numai de interese personale, 

profesionale sau organizationale, ei pot actiona foarte bine si in conformitate cu propria viziune  
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despre interesul public, despre ceea ce constituie o politica publica corecta si necesara. 

Parlamentarii pot vota in favoarea legislatiei privind protectia drepturilor omului deoarece sunt 

convinsi de moralitatea deciziei si de faptul ca egalitatea sanselor este un obiectiv al politicii 

publice viabil, chiar daca o asemenea decizie le-ar periclita cariera politica.   

 

VALORI IDEOLOGICE. Ideologiile constituie un set de credinte si valori coerente si 

relationate logic care prezinta versiuni simplificate ale realitatii si ofera planuri de actiune. 

Ideologia marxist-leninista a reprezentat pentru comunisti, cel putin partial, o modalitate de 

rationalizare si legitimizare a politicii publice oficiale. Astfel putem identifica elemente clare de 

ideologie liberala sau social-democrata in diverse tipuri de politici. Doctrinele lor pun bazele 

unor atitudini si optiuni de politica publica diferite in materie de interventie a statului in favoarea 

persoanelor dezavantajate, salariatilor, minoritatilor; protejarea drepturilor si libertatilor civice, 

mediului  si a drepturilor consumatorilor.       

 

AFILIEREA LA UN PARTID POLITIC: 

 

Loialitatea fata de partid reprezinta un criteriu decizional puternic pentru majoritatea membrilor 

Legislativului, desi acest tip de influenta este greu de separat de alti factori, cum ar fi presiunile 

venite din partea conducerii partidului, convingerile ideologice si interesele alegatorilor din 

propria circumscriptie. Afilierea la un partid politic este un bun indicator asupra votului 

membrilor Legislativului.  

Domeniile de interes ale partidelor au variat si ele ca interes si importanta. Cu toate acestea, in 

multe arii o delimitare stricta pe baza doctrinelor partidelor politice este imposibila – lucrarile 

publice, cercetarea medicala, comertul international sunt numai cateva exemple. In plus, membrii 

ai ambelor partide au tendinta de a promova acele proiecte generatoare de beneficii pentru zonele 

in care au fost alesi (de exemplu, amplasamentul cladirilor oficiale, construirea de baraje sau 

autostrazi). 
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INTERESELE ALEGATORILOR: 

 

In unele cazuri interesele alegatorilor sunt clar definite. Insa, in foarte multe cazuri, preferintele 

alegatorilor sunt greu de determinat. Cum se actioneaza in acest caz? Propriile valori sau alte 

criterii, cum ar fi recomandarile sefilor de partid, fundamenteaza decizia legiuitorului in acest 

caz. De asemenea, opiniile alegatorilor interesati sunt binevenite. 

Oficialitatile publice numite pot si ei actiona in calitate de reprezentati. Agentiile au dezvoltat 

relatii cu grupurile de interes si promoveaza interesele acestora in formularea si administrarea 

unei politici publice. Unii comentatori au pretins chiar ca in realitate, organismele administrative 

ar putea reprezenta mult mai bine interesele particulare ale unor grupuri decat oficialii alesi.     

 

OPINIA PUBLICA: 

 

Opinia publica poate fi definita ca reprezentand acele perspective sau puncte de vedere ale 

publicului privind aspecte/situatii de politica publica pe care oficialii le au in vedere in luarea 

deciziilor. Opinia publica poate fi exprimata prin multe mijloace – se includ intre acestea scrisori 

deschise oficialitatilor sau presei, intalniri si demonstratii publice, editoriale, rezultatele 

alegerilor, intalniri cu alegatorii, referendumuri etc. Cel mai frecvent insa opinia publica este 

reflectata de rezultatele unui sondaj de opinie aplicat asupra unui esantion reprezentativ al 

populatiei.  

In ciuda frecventei mari, sondajele de opinie prezinta cateva limitari. In primul rand, ele nu 

reprezinta o analiza in profunzime a opiniei publice, focus-grupurile fiind mai indicate in acest 

caz. In al doilea rand, desi inregistreaza opiniile oamenilor, sondajele de opinie nu surprind 

gradul de cunoastere ori intelegere a problemelor de catre respondenti.  

Opinia publica este manipulata si de oficialitati care manageriaza stirile. Demersul nostru 

urmareste sa determine cum influenteaza opinia publica factorii de decizie. Sunt alternativele  
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alese modelate sau determinate de opinia publica? Poate constitui opinia publica un criteriu 

decizional? 

Distinctia dintre deciziile privind directiile generale de politica publica si cele de rutina, care se 

refera la administrarea de zi cu zi a  politicii publice, ne este utila in acest demers. Evident, 

opinia publica nu este un factor influent in luarea deciziilor din a doua categorie. Multe decizii, 

daca nu toate, sunt adoptate de legiuitor si de alte autoritati executive care se bucura de putere de 

decizie mare  in conditii de care o mica proportie din populatie este de abia constienta, cu atat 

mai putin intelege aspectele respective. Legiuitorul votand amendamente la legea taxelor sau 

autorizand lucrari publice nu va fi influentat de opinia publica decat in masura in care incearca sa 

anticipeze reactia alegatorilor la aceste amendamente. 

Fara echivoc, cadrul general si orientarea unei politici publice poate fi influentat de opinia 

publica. Atitudinea publicului fata de actiuni precum privatizarea industriei aeronautice sau 

reducerea masiva a cheltuielilor sociale, fac improbabila realizarea acestora. Convingerea 

oficialitatilor publice privind cererea publicului de a initia actiuni specifice explica multe 

initiative de reforma in domeniul politicilor publice. In politica externa, opinia publica acorda 

oficialilor o mare putere de decizie. 

Concluzionand, factorii de decizie sunt influentati in grade diferite  de opinia publica, insa relatia 

dintre actiunile de policy si opinia publica nu sunt atat de simple si directe dupa cum ne-am 

astepta.  

 

INTERESUL PUBLIC: 

 

 Una din misiunile guvernului este de a urmari interesul public. Prezenta sectiune ofera o 

definitie a acestuia ca si utilitatea lui, ca si criteriu in luarea deciziei.  

Cum definim interesul public? Reprezinta interesul majoritatii? Daca da, cum determinam ce 

politica publica doreste majoritatea? Reprezinta aceasta politica interesul general al cetatenilor ?   
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Majoritatea va declara ca o definitie universal acceptata ori obiectiva a interesului public este 

imposibila. Unii definesc interesul public ca reprezentand rezultatul 

luptei politice privind aspecte de politica publica. Daca toate persoanele si grupurile 

„combatante” ar fi egale, aceasta definitie ar fi acceptabila, dar acest  lucru nu se intampla in 

realitate. Frecvent interesul public constituie un mit prin care politica publica este rationalizata si 

devine astfel acceptabila publicului.  

Nu intotdeauna interesele private si cele publice se contrazic. Doctorii sunt interesati sa 

impiedice practicarea medicinei de catre persoane fara o pregatire corespunzatoare, dupa cum 

este in interesul public ca oameni cu o pregatire profesionala corespunzatoare sa practice 

medicina.         

In lupta dintre grupurile private, si alte interese publice care sunt implicate indirect, desi nu sunt 

organizate, sunt totusi luate in considerare in procesul decizional, influentand astfel rezultatul 

politicii publice. Un interes public este inerent in orice conflict din transporturi feroviare, luandu-

se in considerare alaturi de cele ale companiilor si ale sindicatelor din domeniu. 

Identificarea acelor interese permanente, larg impartasite de membrii societatii constituie o 

metoda alternativa in determinarea interesului public. Interesul oamenilor pentru pace, educatie, 

aer nepoluat, inflatie scazuta ori un sistem de control al traficului eficient sunt ilustrative in acest 

sens. In acest caz, interesul public este sinonim cu o nevoie publica pentru a carei satisfacere sunt 

disponibile mai multe alternative. In plus, conceptul ca atare nu trebuie sa fie detaliat pana la cel 

mai mic aspect; in cazul unui sistem de control al traficului, detalii privind modul de circulatie 

nu sunt relevante pentru a determina utilitatea conceptului de nevoie publica.  

Nevoia de organizare a intereselor publice si procedurile de reprezentare si echilibrare a acestora, 

regulile de solutionare a situatiilor, de negociere a compromisurilor in formularea politicilor 

publice si de implementare a  acestora, toate constituie modalitati de determinare a interesului 

public. Pe scurt, exista un interes public pentru o guvernare eficienta, coerenta si dreapta. 

Accentul este pus aici pe procesul de politica publica, si nu pe continut.  
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„Publicul este interesat de lege, ci nu de continutul legilor; de principiile legii, ci nu de 

substanta acestora; de respectul clauzelor contractuale, ci nu de un contract particular; de 

intelegeri/invataminte traditionale, nu de un anumit obicei. Este interesat de aceste lucruri in 

masura in care asigura o continuitate; interesul sau este fata de acea regula care ii permite 

sa anticipeze comportamentul oamenilor si sa-si modifice in consecinta comportamentul.” 

(Walter Lippmann) 

Publicul este interesat in primul rand de existenta unui proces adecvat. De modul cum sunt facute 

lucrurile, se influenteaza atitudinea publicului si gradul de acceptare.  

Interesul public este un ideal, ca si echitatea si justitia, la care aspiram cu totii.   

 

 Analiza de politici publice si procesul de luare a deciziei. 

 Ciclul politicilor publice 

Principii de rezolvare a problemei Stadii in ciclul politicilor publice 

1. Recunoasterea problemei 1. Formularea agendei 

2. Propunerea unor solutii 2. Formularea politicilor 

3. Alegerea unei solutii 3. Luarea unei decizii 

4. Aplicarea solutiei 4. Implementarea politicii 

5. Monitorizarea rezultatelor 5. Evaluarea politicii aplicate 

 

Pasul I. Verificarea, definirea si detalierea problemei 

 

Reusita acestui prim pas va determina succesul intregului proces de analiza. Pentru inceput 

problema trebuie identificata si verificata. Nu intotdeauna clientul are o imagine clara a 

problemei pentru care cauta solutii de actiune practica. Prin discutii aprofundate cu clientul, prin 

cercetare de date secundare, analistul poate sa se asigure ca identificarea problemei este facuta 

corect.  
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Uneori problemele ajung in atentia factorilor de decizie deoarece un indicator sitematic ne arata 

ca exista acolo o problema. Ratele de morbiditate, ratele de imunizare, ratele mortalitatii infantile 

etc.reprezinta astfel de indicatori. Acesti indicatori arata magnitudinea unei anume probleme, 

arata daca ea s-a schimbat in timp (marit sau micsorat). Definirea unei probleme de politica 

publica reprezinta un proces mult mai complex, in care intervin interese uneori contradictorii. O 

parte importanta din procesul de definire a problemei este reprezentat de intelegerea pozitiei si 

influentei diverselor grupuri fata de aceasta. Analistul trebuie sa se intrebe:  

Cine e afectat de problema?  

De ce?  

Care sunt interesele implicate in aceasta situatie?  

Ce putere are grupul respectiv pentru a influenta decizia de politica publica? Toate aceste date 

trebuie sintetizate intr-un material clar si concis si prezentate clientului. Acesta va decide ce si 

cum anume este relevant pentru el si va colabora la o definire a problemei in functie de valorile 

si interesele proprii. 

 

Pasul II. Stabilirea criteriilor de evaluare. 

 

Ce anume ne indica faptul ca o problema identificata si-a gasit cea mai buna rezolvare printr-o 

anume decizie de politica publica?  

Cum e posibil sa comparam politicile diverse? 

 Cum determinam care este cel mai bun curs al actiunii din pluralitatea de solutii pe care le 

putem determina? 

Este aproape imposibil sa gasim o solutie (le vom numi alternative) de politica publica care sa 

satisfaca toate grupurile care au o miza in solutionarea intr-un fel sau altul a problemei publice 

identificate 
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Pasul III. Identificarea optiunilor (alternativelor) de actiune publica 

 

Variante prin care puteti genera optiuni (alternative) de decizie in materie de politica publica. 

Varianta 1. 

a) prima optiune posibila este respectarea status-quo-ului. Adica sa se continue 

implementarea politicii publice asa cum s-a facut pina la momentul analizei (sau sa nu 

schimbam nimic). 

b) a doua optiune posibila se numeste „status-quo modificat” si contine alternative care 

pornesc de la status-quo (politica publica actuala), dar prezinta modificari parametrice: se 

schimba diverse elemente din designul politicii publice actuale. Putem creste valoarea 

fondurilor alocate, putem schimba structura de management, putem schimba durata de 

implementare etc. Materialul pe care il gasiti in Anexa 1. va va ajuta sa operati usor cu 

acest model de generare de alternative. Materialul are o functie euristica, el fiind destinat 

sa va ajute sa imaginati schimbari parametrice de status-quo. 

c) Avem si posibilitatea de a realiza ceea ce numim „varianta originala”, adica o propunere 

de schema de decizie in materie de politica publica care sa vina cu elemente total noi. Cu 

alte cuvinte se propune o schema de politica publica noua, fara legaturi solide cu politica 

publica veche (status-quo). Cu alte cuvinte, analistul propune o schema de politica 

publica noua, „revolutionara”. Alternativele originale apar si sunt acceptate, in general, in 

momente de criza. In conditii „normale” alternativele originale nu sunt recomandate, 

deoarece ele presupun schimbari majore la nivelul design-ului si implementarii de 

politica publica, pentru care este dificil sa se obtina suportul leadership-ului politic si 

acceptarea din partea administratiei (birocratiei). Administratia functioneaza intr-o logica 

de tip incremental, reactionand negativ la „socuri”. Administratia are nevoie de o perioda 

de timp pentru adaptare la noi conditii si la o logica diferita de management a resurselor 

publice. (vezi capitolul dedicat modelului incremental). 
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Varianta 2. 

a) prima optiune posibila este respectarea status-quo-ului. Adica sa se continue 

implementarea politicii publice asa cum s-a facut pina la momentul analizei (sau sa nu 

schimbam nimic). 

b) a doua optiune se bazeaza pe analiza stakeholderilor – analiza grupurilor interesate, avind 

o miza in luarea deciziei intr-un anume sens (atentie sa nu facem confuzie cu grupurile de 

interes). Fiecare grup are deja o parere despre cum trebuie actionat pentru rezolvarea 

problemei si este necesar sa cunoastem acest lucru.  

 

 

Pasul IV. Evaluarea si compararea alternativelor 

 

 Acest proces presupune doi pasi: evaluarea fiecarei alternative prin raportare la criteriile pe care 

le-am stabilit in pasul II si compararea lor pentru a decide care este cea mai „buna”, adica cea 

mai aproape de standardul pe care l-am fixat prin criterii. 

Evaluarea optiunilor (alternativelor) si prezentarea lor sub forma unor strategii posibile de 

actiune publica (posibil curs de actiune al politicii publice) reprezinta punctul cheie in analiza de 

politici publice. Evaluand si comparand optiunile incercam sa vedem care dintre ele raspund mai 

bine nevoilor clientului, care au un impact mai mare in sensul dorit de client, care sunt cele care 

raspund mai bine criteriilor de evaluare. 

 

Pasul V. Monitorizarea si evaluarea politicii publice implementate 

 

Acest pas poate sa fie optional si intervine dupa ce politica publica a inceput sa fie implementata. 

Uneori clientul apeleaza la acelasi analist pentru evaluare si monitorizare. Dar nu este obligatoriu 

sa se procedeze astfel. Partea legata de evaluare si monitorizare o sa fie abordata separat, intr-un 

alt modul de studiu. 
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Formularea agendei 

 

Acest prim stadiu al politicilor publice este poate unul dintre cele mai critice, intrebarea legitima 

fiind cum ajunge o anumita problema in atentia guvernantilor. 

 

In primul rand, formularea agendei desemneaza pur si simplu recunoasterea unei probleme de 

catre guvernanti.  

 

 Agenda publica consta in toate problemele care in mod obisnuit sunt percepute de catre membrii 

unei comunitati politice ca meritand atentia publica si care sunt in puterea si jurisdictia de 

rezolvare a autoritatilor.  

Se pot identifica patru faze pe care o problema le strabate in drumul ei, intre agenda publica si 

cea institutionala, a administratiei: initierea problemei, specificarea solutiilor, largirea 

sprijinului pentru rezolvarea problemei si intrarea pe agenda institutionala. Initiativa pentru 

rezolvarea problemei vine, de obicei, din afara structurilor guvernamentale, din cadrul unor 

grupuri non-guvernamentale si se extinde indeajuns de mult pentru a ajunge in cadrul agendei 

publice. Rolul cheie in acest caz este legat de grupurile sociale care au anumite cereri sau 

doleante care, pentru a fi rezolvate, trebuie sa ajunga intai in cadrul opiniei publice pentru ca 

aceasta sa le sprijine.  

 

O alta cale prin care anumite probleme pot sa ajunga in atentia guvernantilor este prin initiativa 

unor grupuri de interese din interiorul sistemului, care nu vor in mod necesar ca cererile lor sa 

ajunga pe agenda publica.  

 

Luarea deciziei 
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Ca si in cazul celorlalte stadii din cadrul ciclului politicilor publice si in acest caz putem gasi cel 

putin trei modele: modelul rational de luare a deciziilor, cel gradual si cel asa numit al cosului de 

gunoi. 

 

 Modelul rational 

 

Acest model presupune ca indivizii sunt rationali, deciziile pe care le iau fiind si ele rationale, 

logice. Teoreticienii acestui model au identificat cel putin patru secvente de derulare a 

procesului: 

 

 Tinta pentru rezolvarea problemei este stabilita. 

 Toate strategiile alternative pentru atingerea scopului sunt examinate. 

 Toate consecintele semnificative ale fiecarei strategii alternative sunt predictionate si 

este estimata probabilitatea ca acele consecinte sa aiba loc. 

 In final, strategia care rezolva cel mai bine problema sau o rezolva la costurile cele mai 

mici este aleasa. 

 

 Modelul gradual 

 

Si in acest model putem identifica cateva stadii: 

 Limitarea analizelor la cateva alternative de politici cat mai cunoscute de 

catre actori. 

 Luarea in considerare in cadrul analizelor a tintelor politicii si a aspectelor 

empirice ale problemei. 

 Preocupare analitica mai mare pentru lucrurile rele care trebuie sa fie 

indreptate, mai degraba decat scopuri pozitive care trebuie descoperite. 
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 Ideea de baza este ca trebuie sa ne folosim de ceea ce avem, putand sa 

imbunatatim, sa remediem defectele sistemului, nu trebuie sa reinventam 

totul de la inceput, cu alte costuri si fara a sti exact care sunt consecintele. 

Experienta lucrurilor deja facute este cea care trebuie sa ne ghideze. 

 Exista un stadiu in care se greseste, in care se incearca. 

 Analizele exploreaza doar unele (nu toate) consecinte importante ale 

alternativelor luate in discutie. 

 Fragmentarea muncii la cat mai multi participanti, astfel incat fiecare sa isi 

aduca partea de contributie in rezolvarea de ansamblu a problemei. 

 

 Modelul cosului de gunoi 

 

Teoreticienii acestui model de luare a deciziei au ca ipoteza de lucru ca celelalte modele 

presupun un nivel de intentionalitate, de intelegere a problemelor si de predictibilitate a relatiilor 

dintre actori care pur si simplu nu exista in realitate. Luarea deciziilor este un proces extrem de 

ambiguu si imprevizibil si este doar partial legat de cautarea unor mijloace pentru atingerea 

scopurilor. Actorii isi definesc scopurile si mijloacele de atingere ale acestora pe masura ce 

inainteaza in proces, care proces este in mod necesar intamplator si imprevizibil. Cu alte cuvinte, 

nu exista un model de luare a deciziilor, acest lucru intamplandu-se adesea ad-hoc.  

 

Implementarea politicii 

 

Dupa ce o problema a ajuns pe agenda institutionala, si mai multe optiuni au fost propuse pentru 

a o rezolva, iar guvernul s-a decis asupra uneia, ceea ce mai ramane este punerea in practica a 

deciziei. Acesta este stadiul implementarii politicii din cadrul ciclului politicilor publice si este 

definit ca „procesul in care programe sau politici sunt puse in practica; arata transpunerea 

planurilor in practica”  
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Exista o serie de factori care pot ingreuna transpunerea in practica a politicilor publice. Printre 

acestia putem sa enumeram: natura propriu-zisa a problemelor, conditiile sociale, conditiile 

economice, noile tehnologii care sunt sau nu la indemana guvernantilor, cicumstantele politice, 

opozitia sau insuficienta (cantitativa sau calitativa) a aparatului administrativ care este 

insarcinat cu implementarea politicii respective, resursele economice si politice ale grupurilor 

tinta, lipsa sprijinului opiniei publice. 

 

Evaluarea politicii 

 

 Evaluarea juridica 

Al doilea mare tip de evaluare nu are ca tinta bugetele, cheltuielile sau eficacitatea, ci probemele 

legale legate de felul in care guvernul implementeaza programele respective. Acest tip de 

evaluare priveste practic posibilele conflicte dintre actiunile guvernului si prevederile 

constitutionale, drepturile omului. Acest tip de evaluare este realizat, de cele mai multe ori de 

catre curtile de judecata in a caror jurisdictie intra consecintele aplicarii politicii publice.  

 

 Evaluarea politica – consultari cu subsistemele politicilor si cu opinia publica 

Evaluarea politica a politicilor guvernului este facuta de toti cei interesati de lumea politica. 

Spre deosebire de evaluarile administrative sau juridice, evaluarea politica nu este in mod 

necesar una sistematica sau tehnic sofisticata.  

 

 

 Evaluarea administrativa – performanta manageriala si sistemele de bugetare 

 evaluarea efortului – incearca sa masoare cantitatea intrarilor in program, adica marimea 

efortului pe care l-au facut guvernantii pentru indeplinirea scopului. Aceste intrari pot fi 

numarul de persoane implicate in program, spatiile de birouri, comunicatiile, transporturile 

etc. Toate acestea sunt evaluate in functie de cati bani s-au cheltuit pentru ele. Scopul acestei  
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evaluari este de a fi o baza de date pentru viitoare evaluari ale eficientei sau calitatii serviciilor 

oferite; 

 evaluarea performatei sau a impactului – examineaza mai degraba iesirile din program decat 

intrarile. Exemple de iesiri pot fi paturi de spitale sau locuri in scoli, numar de pacienti 

ingrijiti sau de scolari care invata. Principalul scop al evaluarii performantei este de a 

determina ceea ce produce politica aplicata, fata de obiectivele pe care si le-a propus. Acest 

tip de evaluare produce date care sunt utilizate ca intrari pentru evaluarile mai complexe si 

mai cuprinzatoare care urmeaza; 

 evaluarea adecvarii performantei sau evaluarea eficacitatii – intentioneaza sa afle daca 

programul face ceea ce se presupune ca ar trebui sa faca. In acest tip de evaluare, 

performanta unui program dat este comparata cu scopurile sale declarate pentru a putea 

stabili daca programul isi indeplineste obiectivele si/sau daca obiectivele trebuie reajustate 

in lumina realizarilor programului. Pe baza rezultatelor acestei analize se pot face 

recomandari pentru schimbarea sau nu a politicii publice. Desi acest tip de evaluare este cel 

mai folositor pentru factorii de decizie, este si cel mai greu de realizat, deoarece nivelul de 

informatii necesar este imens, iar nivelul de sofisticare cerut pentru a duce la capat evaluarea 

este mai mare decat exista in general disponibil; 

 evaluarea eficientei (cost – eficacitate) incearca sa evalueze costurile programului si daca 

aceeasi cantitate si calitate a rezultatelor ar fi putut fi obtinuta intr-un mod mai eficient, sau, 

cu alte cuvinte, la preturi mai mici. Evaluarea intrarilor si a rezultatelor sunt principalele 

puncte de referinta in aceasta forma de evaluare, fapt extrem de important in lumina 

constrangerilor bugetare.  

 evaluarea procesului incearca sa evalueze metodele organizationale, inclusiv regulile 

procedurale si de operare, care au fost utilizate pentru indeplinirea programului. Obiectivul 

este de a vedea daca procesul in sine poate fi facut mai eficient. Pentru indeplinirea acestui 

obiectiv procesul de implementare a politicii este de obicei impartit in sarcini distincte, ca  
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planificarea strategica, managementul financiar, pentru ca in cele din urma fiecare din aceste 

sarcini sa fie evaluate. 

 

Analiza cost – beneficiu 

Cea mai elaborata metoda de evaluare o reprezinta analiza cost-beneficiu. Acest tip de analiza, 

importat din domeniul de afaceri, este o metoda prin care se poate evalua o politica publica din 

punctul de vedere al banilor care sunt cheltuiti pentru ea si al beneficiilor care se vor obtine. 

Diferenta fata de analiza cost – eficacitate descrisa mai sus este ca de aceasta data se identifica 

nu numai cel mai economic mod de a atinge un rezultat (eficienta productiva) ci se determina ce 

utilizare alternativa a resurselor existente este cea mai benefica pentru societate (eficienta 

alocativa). Putem astfel decide nu care este cel mai ieftin mod de a construi un anume pod, ci 

care dintre doua posibile poduri este mai important sa il construim.  

Practic, obiectivul acestei analize este de a gasi modul in care se pot obtine aceleasi rezultate cu 

costuri mai mici, sau rezultate mai bune la acelasi nivel de costuri. Analiza implica evaluarea 

tuturor alternativelor si a consecintelor lor in termeni de costuri si beneficii monetare si alegerea 

acelei alternative care maximizeaza beneficiile si reduce costurile. 

Costurile si beneficiile sunt astfel determinate de: 

1. Enumerarea tuturor consecintelor negative si pozitive care pot sa apara din 

implementarea unei optiuni. 

2. Estimarea probabilitatii de realizare a fiecarei consecinte. 

3. Estimarea (in termeni monetari) a costurilor si beneficiilor societatii in cazul fiecarei 

consecinte. 

4. Calcularea pierderilor si castigurilor prevazute pentru fiecare consecinta prin inmultirea 

punctelor 2. si 3. 

5. Convertirea acestor sume in valoarea lor la un moment de referinta – de obicei momentul 

in care se face analiza (un miliard de lei in 2001 nu are aceeasi valoare ca un miliard de 

lei in 2005). 
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6. Calcularea valorii nete prezente a proiectului, prin insumarea valorii tuturor 

beneficiilor obtinute de societate prin punerea in practica a respectivei 

optiuni si scaderea din aceasta suma a valorii costurilor suportate de 

societate (costurile investitiei si consecintele negative produse). 
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