
CAPITOLUL 7:  
 

EVALUAREA POLITICILOR PUBLICE 
 
 
 
 
Obiectivele capitolului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În acest capitol este prezentată problematica evaluării politicilor publice. 
Parcurgându-l, veţi putea:  

 să diferenţiaţi între conceptele de analiză a politicilor, evaluare a politicilor şi 
monitorizare a politicilor; 

 să indicaţi criteriile folosite în evaluarea politicilor; 
 să recunoaşteţi principalele tipuri de evaluare a politicilor publice; 
 să distingeţi între metodele cantitative şi cele calitative; între metodele 

experimentale şi cele neexperimentale de evaluare a politicilor publice; 
 să identificaţi stadiile evaluării unei politici publice. 

 
 
 
 
 

Termeni cheie: evaluare; monitorizare; eficacitate; evaluarea performanţei; evaluarea 
impactului; evaluarea eficienţei; evaluarea procesului; metode cantitative; metode 
calitative de evaluare. 

 
Conţinutul capitolului: 
 

a) Ce este evaluarea? 
b) Tipuri de evaluare  
c) Metode de evaluare 

 
 
 Atunci când facem o acţiune, pe care am gândit-o cu grijă, e natural  să ne 
întrebăm cât de bine am realizat-o. Pentru a răspunde, avem la dispoziţie două opţiuni: a) 
să vedem dacă ceea ce am făcut e conform cu ceea ce ne-am propus să facem; altfel zis, 
apreciem acea acţiune în raport cu obiectivele sau cu scopurile pe care le aveam în minte 
atunci când am făcut-o; b) să vedem care sunt rezultatele ei efective: ce am realizat 
efectiv. Cele două opţiuni sunt diferite: într-adevăr, nu e greu de văzut că uneori acţiunea 
noastră atinge obiectivele propuse; numai că impactul ei efectiv este mic. Sau, dimpotrivă, 
ea nu reuşeşte să atingă obiectivele propuse, dar impactul poate fi mai mare sau mai mic. 
Ca urmare, aprecierea pe care o facem acţiunii diferă în raport cu ceea ce dorim.  
 O politică publică poate fi, în mod analog, judecată pe două dimensiuni. Într-
adevăr, ne putem întreba: a) Cum şi-a atins ea scopurile propuse? b) Care este impactul ei 
efectiv? În acest capitol vom analiza diferitele răspunsuri la aceste întrebări. 
 

a) Ce este evaluarea? 
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Aşa cum am văzut în Capitolul 1, evaluarea este un stadiu al procesului de 

înfăptuire a politicilor. Caracteristica definitorie a evaluării este aceea că ea produce 
judecăţi cu caracter apreciativ privind o politică publică. Problema nu vizează faptele: 
Cum stau lucrurile? şi nici acţiunea: Ce ar trebui să facem?, ci valorile: Care este 
valoarea acestui program sau a acestei politici?  

 
 
 
 
 

Evaluarea  politicilor reprezintă examinarea empirică obiectivă şi sistematică, cu 
ajutorul metodelor de cercetare socială, a politicilor publice, în termenii obiectivelor 
propuse de acestea. 

În evaluarea unei politici, analistul face apel la tipuri diferite de criterii. Aceste 
criterii exprimă valorile în raport cu care se realizează aprecierea acelei politici: de pildă, 
eficienţa şi eficacitatea sunt valori care decurg din ideea de raţionalitate instrumentală, pe 
care am discutat-o în capitolul 5 mai sus. Dar valori precum echitatea sau corectitudinea 
au o semnificaţie socială ridicată, iar ponderea care li se acordă este tot mai mare în 
societăţile contemporane. (Să observăm că aceste criterii sunt asemănătoare cu cele la care 
se apelează în cazul formulării politicilor. Numai că acum ele sunt aplicate retrospectiv (ex 
post), în timp ce criteriile folosite pentru a face recomandări privind politicile care să se 
adopte sunt aplicate prospectiv (ex ante).) 
 
Tipul de criterii Întrebarea Exemple 
Eficacitatea S-a obţinut un rezultat valoros? Unităţi din bunurile sau din serviciul 

oferit prin aplicarea politicii 
respective 
 

Eficienţa Cât de mare a fost efortul necesar 
pentru a obţine acel rezultat? 

Costul unitar 
Beneficii nete 
Raportul cost/beneficiu 
 

Adecvarea În ce măsură obţinerea acelui rezultat 
rezolvă problema care a dus la 
formularea acelei politici publice? 
 

Costuri 
Eficienţă 

Echitatea Sunt costurile şi beneficiile distribuite 
echitabil între diferitele grupuri din 
societate? 
 

Criteriul Pareto 
Criteriul lui Rawls 
 

Senzitivitatea Satisfac rezultatele aplicării acelei 
politici nevoile, preferinţele sau 
valorile diferitelor grupuri? 
 

Consistenţa cu opiniile cetăţenilor 

Corectitudinea Sunt rezultatele dorite şi valoroase? Politicile publice trebuie să fie atât 
eficiente cât şi echitabile 

(După Dunn, 1981: p. 405) 
Monitorizarea şi evaluarea politicilor publice. Obiectivul central al evaluării nu 

este  strângerea de informaţii cu privire la rezultatele aplicării unei politici publice, ci 
aprecierea unor aspecte ale formulării şi implementării acesteia în raport cu valorile pe 
care le exprimă criteriile utilizate (Dunn, 1981, pp. 404 – 405). În acest sens, evaluarea 
diferă de monitorizarea politicilor publice.  

 
 
 

Monitorizarea unei politici publice constă în producerea informaţiilor privind felul în 
care funcţionează aceasta şi consecinţele ei.  
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Prin monitorizare sunt obţinute date importante privind acea politică publică şi care 
pot fi utilizate pentru a o evalua. Însă obiectivul monitorizării nu este acela de a face 
aprecieri, evaluări, ci mai curând de a stabili premisele factuale pe care se bazează 
activitatea propriu-zisă de evaluare a acelei politici.  

În procesul de analiză a politicilor, monitorizarea îndeplineşte patru funcţii (Dunn, 
1981: pp. 335 – 336): 
1) Concordanţă: pe baza monitorizării se poate determina dacă acţiunile celor care aplică 

acea politică publică sunt conforme cu standardele şi procedurile cuprinse în 
reglementările existente (cele emise de Parlament, de agenţii cu rol de reglementare, 
de corpurile profesionale implicate – de pildă, în cazul politicilor de sănătate, cele ale 
Colegiului Medicilor şi Farmaciştilor). 

2) Auditare: monitorizarea permite să se determine dacă resursele şi serviciile care vizau 
un anumit grup ţintă au ajuns efectiv la acesta. De pildă, ea permite să se determine 
dacă primăriile au alocat fondurile necesare pentru întreţinerea şcolilor.  

3) Contabilizare: monitorizarea produce informaţii folositoare în contabilizarea 
schimbărilor economice şi sociale care rezultă în urma implementării unei politici 
publice. De pildă, schimbările în calitatea vieţii pot fi monitorizate cu ajutorul unor 
indicatori sociali precum nivelul mediu de educaţie, starea de sănătate a populaţiei, 
durata medie de viaţă, procentul populaţiei deasupra nivelului de sărăcie, modul de 
folosire a timpului liber etc.  

4) Explicaţie: monitorizarea furnizează de asemenea informaţii care ajută la explicarea 
diferenţelor în efectele unor politici publice. De pildă, ea permite să detectăm 
diferenţele între politicile educative, cele care ţin de asistenţa socială sau cele de 
asigurare a ordinii publice. 

Monitorizarea vizează în general unul sau mai multe domenii ale funcţionării unei 
politicii: a) utilizarea bunurilor sau serviciilor furnizate; b) funcţiile organizaţionale; c) 
rezultatele politicii (Rossi, Freeman, Lipsey, 1999).  

 Utilizarea bunurilor sau serviciilor furnizate priveşte, pe de o parte, felul în care 
populaţia ţintă participă în acela politică şi, pe de altă parte, diferenţele între membrii 
unor grupuri diferite în felul în care beneficiază de acel bun sau serviciu, rezistenţa la 
aplicarea acelei politici etc.  

 Monitorizarea funcţiilor organizaţionale ale unei politici se concentrează asupra felului 
în care implementarea acelei politici este organizată astfel încât să îşi îndeplinească 
sarcinile esenţiale. O atenţie specială e acordată problemelor apărute în procesul de 
implementare şi care împiedică oferirea bunului sau serviciului respectiv către 
populaţia ţintă. (A se vedea Capitolul 6 în privinţa acestor dificultăţi.) 

 Monitorizarea rezultatelor aplicării politicii publice constă în măsurarea şi raportarea 
indicatorilor sociali relevanţi. Pentru aceasta e necesar să se identifice acei indicatori 
care pot fi măsuraţi într-un mod rutinier şi care să conţină informaţie relevantă, 
semnificativă privind efectele implementării acelei politici. 

 
Dimensiunile evaluării. După X. Ballart (1998), pentru a înţelege evaluarea este 

necesar să ne referim la mai multe dimensiuni ale acesteia: cine decide că trebuie făcută 
evaluarea; ce este de evaluat; cum se face evaluarea; când să se facă; care sunt aşteptările.  
 Există numeroase răspunsuri la întrebarea cine ar trebui să decidă ce este de 
evaluat. În mod obişnuit hotărăsc liderii politici sau managerii executivi. e isunt primii 
interesaţi să cunoască rezultatele aplicării unei anumite politici, după cum – aşa cum am 
văzut – ei pot urmări şi obiective politicie prin solicitarea unei evaluări. Totuşi, uneori nu 
aceştia, ci legislatorii, clienţii sau staff-ul din agenţiile guvernamentale au un rol important 
în decizie. Unele politici publice sunt supuse evaluării de către opoziţie sau de organisme 
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independente (de exemplu, de organizaţii neguvernamentale sau de think-tank-uri) care 
încearcă astfel să atragă atenţia asupra unor aspecte ale acelor politici publice. Alteori 
evaluarea unei politici publice se realizează de organisme internaţionale. De exemplu, în 
ţara noastră Banca Mondială sau Uniunea Europeană realizează periodic evaluări ale 
politicilor realizate cu sprijinul lor financiar (prin împrumuturi sau prin programe de 
asistenţă precum PHARE).  
 La întrebarea cum se evaluează, răspunsurile reflectă diversitatea metodologică. 
Vom discuta în paragraful următor câteva dintre metodele cele mai folosite.  

Strâns legat de alegerea metodei este răspunsul la întrebarea când se evaluează. 
Adesea acest interval este determinat de consideraţii tehnice; totuşi, în alegerea 
momentului cântăresc şi argumente politice (interese, ideologii, scopuri ascunse) sau de 
natură administrative (urgentă, percepţia evaluării de către personal sau raţiuni bugetare). 
 În privinţa întrebării  ce este de evaluat, o condiţie esenţială este aceea de a 
relaţiona obiectul evaluarii la natura programului, la stadiul derularii acestuia, la datele şi 
resursele disponibile, precum şi la contextul organizaţional şi politic în care politica 
respectivă este înfăptuită. Ea cuprinde o descriere corectă a performanţelor politicii, a 
caracteristicilor analizate şi o apreciere a acestora în raport cu anumite criterii sau 
standarde relevante. Tipic, evaluarea priveşte unul sau mai multe din următoarele 
dimensiuni ale unei politici (Rossi, Freeman, Lipsey, 1999): 

1. nevoia de aplicare a acelei politici; 
2. formularea politicii; 
3. implementarea politicii şi măsura în care ea oferă bunurile sau serviciile propuse; 
4. impactul sau rezultatele politicii; 
5. eficienţa politicii. 

 O ultimă întrebare ţine de ce ar trebui să aşteptăm de la evaluare. Răspunsurile la 
aceasta depind de obiectivele pe care le avem în vedere: pentru unii o evaluare merită 
întreprinsă doar dacă are utilitate directă; pentru alţii o evaluare are sens în cazul în care 
contribuie la întelegerea unei probleme sociale, la schimbarea  percepţiilor despre 
modalităţile de soluţionare a ei sau la sugerarea unor căi de reformă în intervenţia publică. 
În general însă, funcţiile evaluării sunt următoarele:  

1. evaluarea produce informaţii de încredere privind performanţa unei politici: 
măsura în care valorile, oportunităţile, nevoile grupurilor sociale au fost 
întâmpinate prin înfăptuirea acelei politici;  

2. evaluarea contribuie la clarificarea şi la mai buna înţelegere a valorilor care au 
condus la alegerea scopurilor şi obiectivelor. Această funcţie se realizează prin 
operaţionalizarea acestora sau prin compararea valorilor acceptate cu valori 
alternative;  

3. evaluarea contribuie la înţelegerea mai bună a problemei, la definirea altor politici 
alternative (dacă ea conduce la concluzia că politica respectivă trebuie abandonată 
şi înlocuită cu o alta). 

 
Potrivit lui Guba şi Lincoln (1987), concepţia asupra rolului evaluării politicilor 
publice a parcurs patru epoci distincte: 

Tehnică: după primul război mondial, evaluarea era văzută ca un exerciţiu 
tehnic de măsurare. Rolul evaluatorului era considerat ca foarte asemănător celui al 
unui tehnician. 

Descriptivă: în anii '40, evaluările aveau ca sarcină detectarea punctelor slabe 
şi a celor tari, evidenţierea patternurilor obiectivelor asumate. Evaluatorul apărea nu 
numai ca un tehnician, ci şi ca un furnizor de informaţie. 
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Judecare: în anii '60 şi '70, punctul de vedere dominant era acela că evaluările 
constau în măsurarea eficienţei şi eficacităţii politicilor publice, prin aplicarea unor 
standarde obiective şi printr-o cercetare ştiinţifică obiectivă. Se considera că, în timp 
ce analiza prospectivă a politicilor publice depinde de valori şi de procesul politic în 
care interacţionează actori diferiţi, fiecare cu propriile sale interese, evaluarea 
retrospectivă are un caracter obiectiv: evaluatorul apare ca un cercetător neutru al 
adevărului, iar rolul său este acela de a înţelege lumea şi de a prezenta decidenţilor 
informaţii formulate într-o manieră obiectivă, care nu depindea de propriile lor opţiuni 
sau interese. Altfel zis, rolul evaluatorului apărea ca fiind acela de judecător obiectiv 
al politicii.  

Senzitivitate: în prezent avem o “a patra generaţie” de modele ale evaluării 
politicilor publice. Acum punctul central de interes nu constă în deciziile, obiectivele, 
efectele politicilor, ci în susţinerile, în preocupările, problemele diferiţilor actori 
implicaţi în procesul de înfăptuire a acelei politici publice. Evaluarea apare astfel şi ca 
un proces cu semnificaţie politică, nu ca o cercetare pur obiectivă a unei politici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Eficacitatea priveşte măsura în care sunt atinse scopurile sau obiectivele 
propuse. Uneori ea este cuantificabilă (de exemplu, câţi elevi care au abandonat 
şcoala au fost reintegraţi în procesul educativ); atunci când acest lucru nu este 
posibil, ea este exprimată în termeni calitativi. De exemplu, eficacitatea unui 
program de creare a unor facilităţi de petrecere a timpului liber se poate măsura 
apelând la criterii precum atitudinea cetăţenilor privind valoarea acelui program sau 
modul de a beneficia de ele.  

Eficienţa este raportul dintre eficacitate şi costurile sau eforturile depuse 
pentru a o obţine. 

 
Evaluarea – etapă a analizei politicilor. Potrivit modelului stadial al politicilor 

publice la care am făcut apel în această lucrare, evaluarea este o etapă sau un stadiu 
distinct în procesul de înfăptuire a unei politici publice, care în mod tipic apare după 
începerea procesului de implementare a acelei politici. Dar ea diferă de analizele 
politicilor pe care le-am discutat până acum în câteva aspecte importante:  

 În primul rând, în timp ce acestea aveau un caracter prospectiv, evaluarea are un 
caracter retrospectiv. În timp ce întrebările pe care le puneam până acum erau de 
forma: Care vor fi efectele aplicării politicii? (de pildă: Care vor fi efectele scăderii 
numărului de elevi într-o clasă în învăţământul primar?), în evaluare întrebăm: Care 
sunt efectele efective ale aplicării politicii? (de pildă: care sunt efectele apărute după 
scăderea numărului de elevi într-o clasă în învăţământul primar?)  

 În al doilea rând, în timp ce în procesul de formulare a politicilor, aşa cum am văzut, 
însăşi problema este reformulată, definită prin interacţiunea actorilor implicaţi, în 
cazul evaluării se aderă la definiţia existentă. Rolul ei principal nu este acela de căutare 
de noi alternative, ci de feedback.  

 În al treilea rând, evaluarea este mai mult orientată spre client: spre acea agenţie 
guvernamentală sau spre instituţia care a solicitat elaborarea ei; evaluarea încearcă să 
răspundă cerinţelor puse de aceasta. În acest sens, evaluarea este mult mai centrată 
spre o anumită instituţie sau actor decât se întâmplă în analiza prospectivă a politicilor. 

 În sfârşit, am văzut că analiza prospectivă a politicilor este într-o măsură importantă o 
activitate pe care o putem caracteriza prin conceptele de artă şi de meşteşug (A. 
Wildavsky). Evaluarea este mai mult legată de metode mai riguroase de cercetare, de 
unelte demne de încredere – ceea ce nu înseamnă, aşa cum vom sublinia imediat mai 
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jos, că ea are un caracter deplin neutru, obiectiv (a se vedea şi Geva-May, I., Pal, L.A. 
(1999).  

Raţiunile pentru evaluarea unei politici publice. O politică publică poate fi 
selectată pentru a fi evaluată din mai multe motive. Între acestea, următoarele sunt adesea 
menţionate (McKinney, Howard, 1998: p. 390): 

 rezultatele nesatisfăcătoare ale aplicării politicii, în comparaţie cu aşteptările avute; 
 necesitatea obţinerii de noi informaţii pentru a îmbunătăţi acea politică; 
 interesul de a transfera acea politiciă în alte părţi; 
 apariţia unei noi tehnologii, cu impact asupra implementării politicii; 
 evaluarea politicilor publice este o rutină a acelei agenţii guvernamentale; 
 evaluarea este solicitată de instituţia care finanţează aplicarea acelei politiic; 
 necesitatea de a determina dacă problema care a determinat formularea şi 

implementarea acelei politici a dobândit într-adevăr o soluţie; 
 necesitatea de a obţine un sprijin suplimentar pentru acea politică; 
 necesitatea de a justifica cheltuielile deja făcute şi a celor prevăzute în viitor; 
 responsabilizarea agenţiei faţă de clienţi şi faţă de comunitate.  

Acestor motive trebuie să le adăugăm însă şi altele. Motivul este acela că, aşa cum 
am văzut, evaluarea – ca stadiu al procesului de înfăptuire a politicilor – deşi presupune 
metode de cercetare mai riguroase, deşi e mai orientată spre client, în acelaşi timp este o 
activitate politică, o activitate care implică mai mulţi actori în spaţiul public, fiecare cu 
interesele sale; ca urmare, uneori ea poate fi folosită în interesul unora dintre aceştia  
(Howlett, Ramesh, 1995: p. 169): 

 pentru a ascunde unele fapte care ar putea pune guvernarea într-o lumină proastă; 
 termenii de referinţă ai evaluării (care accentuează numai asupra unor aspecte ale 

politicii respective) se pot construi astfel încât evaluarea să ducă la concluzii 
favorabile guvernării; 

 dacă guvernarea vrea să schimbe acea politică, termenii de referinţă pot fi 
construiţi, dimpotrivă, astfel încât să ducă la alte concluzii; 

 evaluările realizate la solicitarea unor instituţii independente de guvernare pot să 
aibă ca scop nu îmbunătăţirea, ci critica acelei politici, pentru a realiza câştiguri 
pentru anumite grupuri sau pentru a întări o anumită perspectivă ideologică etc. 
Evaluare şi evaluatori. Aşa cum am văzut, evaluarea constă într-o examinare 

empirică obiectivă şi sistematică, cu ajutorul metodelor de cercetare socială, a politicilor 
publice. Într-un paragraf mai jos vom discuta unele dintre aceste metode. De pe acum 
trebuie să observăm însă că evaluarea nu este o cercetare fundamentală, ci una aplicată. 
Evaluatorii trebuie să cunoască metode din diverse discipline sociale, pentru a le putea 
aplica multor tipuri de probleme. Atunci când evaluarea se aplică asupra unor politici 
extrem de specializate, tehnice, este necesar ca în echipele de evaluare să fie cooptat şi 
personal specializat în domeniul respectiv. Dar şi aceste persoane este necesar să aibă 
cunoştinţe cel puţin generale cu privire la procesul de înfăptuire a politicilor publice şi, în 
particular, la procesul de evaluare. 

Evaluarea se realizează, aşa cum am văzut, într-un context social. Această 
împrejurare face ca modul în care evaluatorii îşi desfăşoară activitatea să nu depindă 
numai de obiectul efectiv al cercetării; ei trebuie să ţină seamă de interacţiunea dintre 
actorii interesaţi de acea politică, de modul în care evaluarea realizată va fi utilizată etc. 
(Rossi, Freeman, Lipsey, 1999): 
 Evaluatorii trebuie să îşi expliciteze perspectiva în care se situează, recunoscând faptul 

că sunt posibile şi alte perspective din care evaluarea ar putea să fie realizată; de 
asemenea, ei trebuie să se pregătească pentru critici din partea actorilor cu alte 
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perspective asupra problemei decât a lor şi să fie capabili să îşi ajusteze abordarea în 
funcţie de cerinţele agenţiei sau instituţiei care a solicitat evaluarea. 

 Evaluatorii pot fi independenţi de personalul care e implicat în formularea sau în 
implementarea unei politici publice sau, dimpotrivă, pot fi selectaţi din interiorul 
agenţiei respective. În ambele cazuri, evaluatorii trebuie să posede o înţelegere clară a 
rolului lor în situaţia respectivă, să ofere cea mai bună informaţie disponibilă în 
circumstanţele date. 

 Evaluatorii trebuie să aibă în vedere ei înşişi diseminarea rezultatelor lor pentru toţi 
actorii interesaţi de acea politică. 

 De dorit, evaluările sunt folosite de către decidenţi. Acest lucru se poate realiza în 
mod:  

a) direct: aplicând concluziile şi recomandările formulate; 
b) instrumental: ca mijloc folosit de decidenţi pentru a modifica, păstra sau 

încheia o politică;  
c) conceptual: ca un cadru de abordare şi a altor politici publice;  
d) persuasiv: pentru a induce comportamente sau atitudini din partea unor actori 

relevanţi. 
 Deoarece valoarea muncii lor depinde şi de modul în care ea este folosită de actorii 

implicaţi, evaluatorii trebuie să aibă în vedere raporturile între aceştia, interesele, 
nevoile, perspectivele lor uneori foarte diferite. 

 Evaluarea trebuie să ţină cont de cerinţele politice ale momentului; de asemenea, ea 
trebuie să ţină cont de faptul că trebuie să aibă relevanţă pentru decidenţi. De aceea, 
evaluatorii trebuie să aibă în minte nu numai criterii stricte tehnice sau care ţin de 
ştiinţa pură: ei trebuie să se raporteze la valorile pe care activitatea lor le afectează, la 
scopurile pe care, odată realizată, le va servi evaluarea. 

 Evaluatorii nu alcătuiesc în prezent o profesiune, deşi în ultimii ani “piaţa” evaluării a 
crescut foarte mult şi un număr mai mare de oameni au fost implicaţi în astfel de 
activităţi. Într-adevăr, domeniul se caracterizează printr-o mare diversitate de pregătire 
profesională; de metode şi de perspective, prin absenţa unei comunicări profesionale 
puternice. Acest fapt face să nu existe un consens asupra caracterului justificat al 
criticii unor evaluări (critici care – dată fiind natura domeniului – pot apare în acest caz 
ca având o semnificaţie mai curând politică sau ideologică decât ştiinţifică, obiectivă). 
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Meta-evaluarea: Cum evaluăm o evaluare? Cum putem susţine că o evaluare a unei 
politici publice este bună? Atunci când încercăm să răspundem, următoarele criterii sunt 
relevante (Uusikylä, Virtanen, 2000): 
Ghidarea: 

1. Cum a fost definit procesul de evaluare 
2. Care sunt aşteptările agenţiei care o solicită 

Selectarea evaluatorilor 
3. Familiaritatea evaluatorilor cu activitatea respectivă şi cu contextul în care aceasta se 

desfăşoară 
4. Familiaritatea evaluatorilor cu abordările, configurarea şi procedurile specifice unei 

evaluări 
5. Pregătirea şi experienţa lor anterioară relevantă pentru această activitate 
6. Imparţialitatea evaluatorilor 
7. Capacitatea de a realiza evaluarea potrivit graficului 

Planificarea şi implementarea procesului de evaluare 
8. Planificarea şi implementarea procesului de evaluare conform standardelor formulate de 

agenţia sau instituţia care o solicită 
9. Înţelegerea priorităţilor şi a măsurilor cercetate 
10. Definirea domeniului evaluării 
11. Acces la informaţia disponibilă şi calitatea acesteia 
12. Definirea problemelor importante, a criteriilor de evaluare şi a procedurilor pentru 

colectarea şi analiza datelor 
13. Stabilirea schemei de evaluare (grafic, structură organizaţională, buget) 
14. Stabilirea planului privind structura raportului 

Calitatea rapoartelor de evaluare 
15. Recunoaşterea şi modul în care se răspunde nevoilor de evaluare 
16. Viabilitatea configuraţiei evaluării şi a materialului folosit 
17. Consistenţa şi gradul de încredere în analiza realizată 
18. Imparţialitatea şi credibilitatea concluziilor şi recomandărilor făcute 
19. Claritatea textului raportului 
20. Modul în care concluziile şi recomandările sunt prezentate şi dezvoltarea ulterioară a 

evaluării 
Contactele şi colaborarea dintre diferiţii parteneri în procesul de evaluare 

21. Funcţionarea şi regularitatea contactelor dintre evaluatori şi agenţia sau instituţia care a 
solicitat evaluarea 

22. Funcţionarea şi regularitatea contactelor dintre evaluatori 
23. Funcţionarea şi regularitatea contactelor dintre evaluatori şi politicile care sunt evaluate 

Experienţa globală a agenţiei şi evaluatorilor cu privire la procesul de evaluare 
Aprecierea globală asupra succesului procesului de evaluare 
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 b) Tipuri de evaluare 
 
 
 Evaluarea unei politici publice poate fi de mai multe tipuri. Există mai multe 
clasificări ale evaluărilor, realizate cu ajutorul unor criterii diferite.  

O primă clasificare pleacă de la distincţia dintre 1) eforturile făcute pentru a 
implementa acea politică, pentru a produce bunurile sau serviciile respective, şi 2) 
rezultatele acelor eforturi, ceea ce s-a realizat efectiv. Apelând la terminologia lui D. 
Palumbo (1987), avem: 

a) o evaluare formativă: în care accentul cade pe: 1) măsura în care programul îşi 
atinge grupul ţintă; 2) măsura în care bunurile şi serviciile produse sunt în 
concordanţă cu intenţiile, obiectivele acelei politici; 3) utilizarea resurselor în 
aplicarea acelei politici; 

b) o evaluare sumativă: în care accentul cade pe felul în care a afectat efectiv acea 
politică problemele cărora a încercat să le ofere o soluţie. 
 
O a doua clasificare ia în considerare mecanismele prin care este realizată 

evaluarea. După Howlett şi Ramesh (1995), avem trei mari tipuri de evaluări: 1) 
administrative; 2) juridice; 3) politice.  
 Evaluările administrative se concentrează asupra: a) performanţei manageriale 
în înfăptuirea unei politici; şi b) asupra aspectelor bugetare presupuse de implementarea 
acesteia. Evaluările de acest tip sunt cele mai cunoscute şi cele mai discutate. Un motiv 
important este acela că pentru realizarea lor s-au pus la punct tehnicile de cercetare cele 
mai sofisticate. În literatura dedicată lor, sunt menţionate  patru principale feluri de 
evaluare administrativă: a performanţei; a impactului; a eficienţei; a procesului (a se 
vedea, de exemplu, McKinney, Howard, 1998: pp. 397 – 399). 
 1. Evaluarea performanţei (produsele eforturilor făcute sau rezultatele aplicării 
acelei politici) vizează cantitatea sau nivelul de activitate pe care l-au generat eforturile 
depuse. De pildă, cât de multe bilete au fost vândute într-o facilitate de petrecere a 
timpului liber; cât de mulţi elevi care abandonaseră şcoala au fost reîncadraţi în activitate; 
cât de mulţi kilometri de şosea au fost construiţi – aceştia sunt indicatori prin care se pot 
măsura rezultatele unor politici în diferite domenii. 
 
 Produse sau 

rezultate: 
numărul de bilete 
vândute; 
numărul de elevi 
care reiau şcoala; 
numărul de 
kilometri de 
şosea

Bani 
cheltuiţi 

  
Abilităţi 
Materiale 
Echipament 

 
 
 
 

Efort 

 
 
 
 2. Evaluarea impactului este gradul în care performanţa realizată întâmpină 
nevoia de acel bun sau serviciu, altfel spus gradul în care politica are efectele intenţionate. 
Prin utilizarea ei se încearcă să se determine măsura în care, ca urmare a aplicării acelei 
politici, s-au realizat schimbări în grupurile ţintă. De pildă, o astfel de evaluare vizează 
numărul total de bolnavi trataţi cu succes;  numărul de cazuri efectiv rezolvate de poliţie; 
impactul pe care îl au asupra societăţii absolvenţii de învăţământ superior, ca rezultat al 
educaţie lor etc.  
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 Aprecierea impactului unei politici publice se poate realiza la orice stadiu al 
procesului de înfăptuire a ei: atât în cel al formulării politicii, cât şi în cel al implementării. 
Cea mai importantă problemă care apare în evaluarea impactului unei politici este aceea de 
a determina care sunt efectele datorate aplicării respectivei politici, în raport cu toate 
fenomenele care se manifestă în societate. De aceea, evaluarea de impact presupune 
utilizarea de către cercetători a unor metode bine puse la punct, capabile să distingă între 
influenţele datorate acelei politici şi cele apărute datorită manifestării altor factori.   
 3. Evaluarea eficienţei vizează metodele alternative de a atinge un anumit 
rezultat. Poate fi el obţinut cu un cost mai scăzut? Ca urmare, această evaluare se 
concentrează asupra raportului dintre eforturile depuse şi impactul atins (eficacitatea acelei 
politici publice). Cu cât este mai mic acest raport dintre resursele folosite (eforturile) şi 
rezultatele obţinute (eficacitatea), cu atât e mai mare eficienţa acelei politici. Indicatori ai 
eficienţei unei politici publice sunt, de pildă, costul unui kilometru de şosea construită sau 
refăcută; numărul de studenţi la un post didactic într-o universitate; numărul de persoane 
la un medic de familie etc. 
 Evaluarea eficienţei este folositoare în fiecare stadiu al procesului de înfăptuire a 
unei politici, de la cel al formulării politicii la cel al implementării ei. Dar, evident, 
evaluările ex post sunt mai obişnuite decât cele ex ante. Principalul motiv pentru care se 
procedează astfel este acela că de cele mai multe ori lipsesc estimări rezonabile ale 
costurilor şi efectelor produse de aplicarea unei politici publice.  
 E important de subliniat că evaluarea eficienţei depinde esenţial de supoziţiile 
făcute în cercetare; aceste supoziţii depind de scopurile diferiţilor agenţi implicaţi şi fac ca 
evaluarea să nu aibă un caracter întru totul neutru. Dimpotrivă, aşa cum am văzut, 
evaluarea are caracteristici care o fac să fie şi o activitate politică, care deci serveşte 
interesele unora dintre actorii implicaţi în acea politică (Rossi, Freeman, Lipsey, 1999). 
 
Indicatorii de calitate sunt dintre cei mai relevanţi astăzi. În cazul politicilor 
educaţionale, următorii sunt cei mai semnificativi (European Commission, 2000): 
Indicatori de performanţă 

1. Matematică 
2. Citit 
3. Ştiinţe 
4. Tehnologii de informare şi comunicare 
5. Limbi străine 
6. A învăţa să înveţi 
7. Cultură civică 

Succes şi tranziţie 
8. Abandonul şcolar 

Impactul 
realizat: 
Nr. bolnavi 
trataţi cu 
succes; 
Nr. cazuri 
rezolvate de 
poliţie; 
Abilităţi ale 
absolvenţilor. 

Produse 
sau 
rezultate 

Bani 
cheltuiţi 

 
Abilităţi 
Materiale 
Echipament 

Efort 
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9. Parcurgerea educaţiei secundare (liceu) 
10. Participarea la educaţia terţiară (nivel universitar) 

Monitorizarea educaţiei şcolare 
11. Evaluarea şi conducerea educaţiei şcolare 
12. Participarea părinţilor 

Resurse şi structuri 
13. Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice 
14. Participarea la educaţia pre-primară 
15. Numărul de elevi la un calculator 
16. Cheltuieli cu educaţia pe un elev 

De exemplu, indicatorii de performanţă privesc măsura în care elevii stăpânesc cunoştinţe 
şi şi-au format abilităţi în domeniul matematicilor, al ştiinţelor, limbilor străine, culturii 
civice, tehnologiilor de informare şi comunicare, au capacitatea de a citi şi a înţelege 
instrucţiunile şi textele. Foarte importantă este deprinderea de către elevi a capacităţii de a 
învăţa să înveţe: a abilităţii de a continua să achiziţioneze cunoştinţe şi deprinderi, în 
variate situaţii de viaţă, chiar după ce educaţia formală s-a încheiat. 
 
 4. Evaluarea procesului permite analiza raţiunilor pentru care o politică publică a 
avut succes sau, dimpotrivă, a eşuat şi face posibilă modificarea politicii astfel încât 
aceasta să fie continuată, mai degrabă decât să fie abandonată. În acest cadru sunt 
examinate metodele organizaţionale, inclusiv regulile şi procedurile folosite, de a 
implementa o politică şi de a furniza bunurile sau serviciile respective. 
 Cum am văzut, unul dintre principalele argumente în sprijinul utilizării evaluărilor 
administrative este acela că, prin apelul la tehnici sofisticate de analiză, sunt obţinute 
informaţii relevante, neutre, obiecte, iar recomandările şi aprecierile făcute au un caracter, 
dacă nu pe deplin ştiinţific, cel puţin rezonabil: ele sunt demne de încredere şi pot constitui 
baza unor decizii ulterioare privind continuarea, modificarea sau abandonarea acelei 
politici, precum şi în legătură cu capacitatea acelei agenţii guvernamentale sau chiar a 
guvernării ca întreg de a implementa anumite măsuri. Alături de evaluările 
administrative, şi evaluările de alte tipuri ale unei politici publice influenţează deciziile 
persoanelor cu rol important în procesul de înfăptuire a politicilor. 
 Evaluarea juridică a unei politici publice se concentrează nu asupra eficacităţii, 
efectelor sau bugetului acesteia, ci asupra problemelor juridice care sunt implicate în 
implementarea de către guvernare a acelei politici. În particular, problemele care se ridică 
privesc posibilele conflicte între acţiunile guvernamentale şi prevederile constituţionale, 
între diferitele reglementări existente, ori între acţiunile guvernamentale şi drepturile 
individuale sau standardele acceptate de comportament al agenţiilor guvernamentale. 
Aceste evaluări sunt realizate de organele juridice; dar dezbaterile publice în care sunt 
implicaţi actorii interesaţi reprezintă momente extrem de semnificative în aceste evaluări. 
Într-adevăr, în acest fel se creează opinia publică prevalentă şi apar presiuni foarte 
puternice pentru o anumită direcţie de acţiune politică. Să ne gândim, de exemplu, la 
dezbaterile publice din ţara noastră cu privire la modul în care trebuie respectată 
prevederea din Legea învăţământului nr. 84/1995 privind acordarea pentru educaţie a unei 
buget în limitele a cel puţin 4% din produsul intern brut; sau, la începutul anului 2001, la 
discuţiile privind raportul dintre drepturile cetăţenilor de a avea acces la informaţie şi 
prevederile legale asupra secretului de stat.  
 Evaluările politice: ele reprezintă aprecieri, mai mult sau mai puţin sistematice 
asupra unei politici publice, făcute de nu numai de reprezentanţii agenţiilor 
guvernamentale implicate, ci de oricare agent interesat în acea politică. Spre deosebire de 
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evaluările administrative şi juridice, cele politice nu au de obicei un caracter sistematic şi 
nici nu apelează la instrumente tehnice sofisticate. Dar acest fapt nu le micşorează 
semnificaţia: căci rolul rol principal nu este acela de a îmbunătăţi modul în care este 
implementată o politică, ci mai degrabă acela de a sprijini aplicarea ei sau, dimpotrivă, de 
a ridica obiecţii împotriva ei.  
 Evaluările politice devin importante în anumite ocazii:  

a) În timpul alegerilor: acestea se concentrează de cele mai multe ori asupra unor 
teme specifice, asupra unor politici publice înalt relevante în momentul respectiv. 
Opţiunile alegătorilor pentru un anumit partid politic sau pentru o anumită coaliţie 
pot fi înţelese ca expresie a evaluărilor lor informale ale politicilor practicate sau 
ale celor propuse. Cu toate acestea, întrucât alegătorii au un singur vot, nu e posibil 
ca din felul în care ei au votat să se tragă concluzii sigure cu privire la aprecierile 
lor privind fiecare dintre politicile publice discutate în perioada campaniei 
electorale. 

b) În cazul unui referendum cu privire la anumite politici, aprecierile alegătorilor sunt 
mai clare. Dar aceste forme de consultare a alegătorilor asupra diverselor politici 
sunt foarte rare. 

c) Cel mai adesea, evaluările politice presupun consultări cu reprezentanţii actorilor 
interesaţi. Exemple cunoscute sunt, de pildă, consultările cu reprezentanţii 
partidelor politice, ai mass media, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai 
sindicatelor privind strategia generală a României de aderare la Uniunea 
Europeană sau la NATO, ori cele privind adoptarea bugetelor anuale.  
De bună seamă, evaluările politice nu implică în mod direct schimbarea acţiunii 

guvernamentale; adesea ele sunt folosite de către guvernare în sens politic: pentru a 
continua anumite politici sau pentru a câştiga imagine internă sau externă. De asemenea, şi 
ceilalţi actori implicaţi au de multe ori prin participarea la astfel de consultări şi alte 
scopuri decât acelea de a formula propuneri concrete privind acea politică publică (critica 
ei sau un spor de imagine etc.). 
 
 

c) Metode de evaluare 
 
 Pentru a realiza o evaluare, este necesară utilizarea unor metode de cercetare care 
să producă datele pe baza cărora să se realizeze aprecierile şi să se formuleze 
recomandările. Putem clasifica aceste metode după mai multe criterii: 

a) după felul în care intervin în realitate, avem: metode experimentale, 
neexperimentale, cvasiexperimentale şi mixte; 

b) după tipul de date pe care le oferă, avem: metode cantitative şi calitative.  
O imagine sintetică a acestor metode e oferită în tabelul următor:  

 
Metode de cercetare Configurarea 

cercetării 
Obiectiv primar Tipuri de 

probleme pentru 
care configurarea 
este cea mai 
potrivită 

Metode de 
culegere a datelor 

Tip predominant 
de culegere a 
datelor 

I. Neexperimentale 
A. Exploratorii Identificarea 

principalelor 
variabile (influenţe), 
pentru a realiza 
evaluări mai 
riguroase în viitor 

Studiul unor aspecte 
ale implementării 
politicilor care nu au 
fost studiate 
sistematic anterior. 
 

Interviuri cu 
personalul agenţiei, 
clienţi etc. Studiul 
arhivei relevante. 
Studii de caz. 
Colectarea datelor 

Calitative 
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Studiul rezultatelor 
semnificative care au 
fost neglijate în 
evaluările anterioare 

administrative 
 
Colectare de date 
brute privind 
rezultatele apelând la 
cele ale agenţiei sau 
prin cercetări noi 

 
 
Cantitative 

B. Descriptive O evaluare mai 
riguroasă, prin 
identificarea 
definirea şi 
măsurarea unor 
variabile cheie ale 
politicii, dar fără a 
folosi un grup de 
control 

Implementarea 
politicii 
 
 
Rezultate brute pe 
termen scurt sau lung 
ale politicii. Opţiunea 
cea mai riguroasă 
este cea a unei 
abordări comparative  

La fel ca în cazul 
măsurilor 
exploratorii 
 
La fel ca în cazul 
metodelor 
exploratorii 

Calitative 
 
 
 
Cantitative 

II. 
Cvasiexperimentale 

O evaluare mai 
riguroasă, pentru a 
determina dacă 
rezultatele studiate 
pot fi atribuite 
influenţei politicii 
mai curând decât 
altor factori sau 
întâmplării. Se face 
apel la grup de 
control 

Rezultate nete pe 
termen scurt sau lung 
 
 

Folosirea datelor 
administrative, 
cercetări 

Cantitative 
Calitative 

III.  
Experimentale 

La fel ca mai sus, dar 
apelând mai riguros 
la grupul de control 
precum şi la cel 
cercetat 

La fel ca mai sus. La fel ca mai sus. Cantitative 

IV.  
Metode mixte 

Studiul influenţei 
implementării 
politicii şi al 
intervenţiilor asupra 
rezultatelor.  

Implementarea 
politicii şi rezultate 
brute 

Un amestec de 
metode 

Amestec de metode 
cantitative şi 
calitative 

Metodologii de evaluare (după A.B. Blalock, 1999: pp: 123 – 125.) 
 
 Metodele experimentale sunt, în general, considerate cele mai puternice în 
realizarea unei evaluări. Să luăm un exemplu. Presupunem că vrem să evaluăm impactul 
folosirii manualelor alternative. Pentru aceasta, strategia urmată e următoarea: se 
selectează aleator un număr de şcoli (sau zone) în care învăţătorii şi profesorii vor putea 
alege manualele după care doresc să lucreze. De asemenea, se selectează un alt număr de 
şcoli, care vor funcţiona ca grup de comparaţie. Ideea este ca cele două grupuri de şcoli să 
fie cât se poate de similare: indicatorii cercetaţi (reprezentativi pentru nivelul de educaţie 
al elevilor) vor fi astfel foarte asemănători. Aşa ceva este posibil dacă cele două grupuri de 
şcoli sunt ambele selectate aleator. După aceea se aplică tratamentul – sunt furnizate 
manualele alternative, între care învăţătorii şi profesorii aleg. După aceea, se realizează o 
cercetare, având ca scop măsurarea indicatorii respectivi şi compararea rezultatelor 
obţinute în şcolile în care s-a aplicat şi în cele în care nu s-a aplicat tratamentul. În acest 
fel se poate determina impactul folosirii manualelor alternative şi se pot face recomandări 
asupra implementării unei astfel de politici.  

Utilizarea acestor metode are importante beneficii. Cel mai important este 
facilitarea interpretării datelor: de pildă, impactul unei politici se măsoară simplu, prin 
compararea diferenţelor în mărimea indicatorilor, între grupul cercetat şi cel de 
comparaţie. (Desigur, pentru ca metoda să fie utilizabilă, este necesar ca cele două grupuri 
– cel căruia i se aplică tratamentul şi cel de comparaţie – să fie statistic echivalente.)  
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Metodele cvasiexperimentale se folosesc atunci când nu este posibil să se 
construiască grupuri de tratament şi de comparaţie în mod aleator, care deci să fie foarte 
asemănătoare statistic înainte de aplicarea unei politici. Aceste metode apelează însă şi ele 
la grupuri de comparaţie, ale căror caracteristici sunt folosite pentru a evalua impactul 
aplicării politicii: analiza statistică priveşte felul în care variază diferenţele dintre 
caracteristicile celor două grupuri. Să luăm, de pildă, aşa-numita metodă a dublei 
diferenţe:  

 
Evaluările de impact: metoda dublei diferenţe 
 
Metoda dublei diferenţe constă în cercetarea valorilor unui indicator, şi înainte şi după aplicarea 
unei politici, atât în cazul grupului căruia i se aplică acea politică, cât şi al celui de comparaţie. 
Principalii paşi sunt următorii:  
 
Pasul 1: Înainte de aplicarea politicii se realizează o cercetare care se aplică ambelor grupuri. 
Uneori e necesară o cercetare preliminară, pentru a determina care sunt grupurile afectate.  
Pasul 2: După ce politica a fost aplicată, sunt necesare mai multe cercetări, toate compatibile cu 
cea iniţială; ideal ar trebui să se aplice aceluaşi eşantion. 
Pasul 3: Se determină modul în care au variat înainte şi după aplicarea politicii valorile 
indicatorilor de rezultat pentru ambele grupuri.  
Pasul 4: Se determină diferenţele între variaţiile acelui indicator în cazul celor două grupuri. 
Aceasta este o bază de estimare a impactului politicii.  

 
Metodelor experimentale (şi cvasiexperimentale) de evaluare le-au fost aduse mai 

multe critici; dintre acestea, alături de Parsons (1995: p. 551) le enumerăm pe următoarele: 
 Societatea este atât de complexă încât nici un experiment nu poate fi derulat 

fără a omite o seamă de factori. Ce judecaţi primează în stabilirea 
parametrilor fiecărui fenomen ce va fi examinat? 

 Cum se poate desfăşura cercetarea aşa încât să se obţină rezultate „bune”, 
dat fiind că experimentele au limite financiare şi constrangeri temporale? 

 Nu doar costul şi timpul condiţionează experimentul; el depinde de 
asemenea de management şi modul în care este implementat. 

 Pot fi relevante experimentele sociale când se doreşte compararea unor  
grupuri adesea foarte diferite? 

 În experimentele sociale, indivizii pot conştientiza faptul ca sunt subiecţi, 
iar aceasta le modifică cel mai adesea comportamentul (efectul 
„Hawthorne”). 

 Apar şi probleme morale: Este drept ca un grup să fie privat de resurse? În 
plus, este posibil ca unele persoane să nu agreeze ideea de a se experimenta 
asupra lor. 

 Experimentele cer timp, iar politicienii care ar trebui să decidă nu îl au; se 
mai poate întampla ca, atunci când în cele din urmă un experiment este 
încheiat, situaţia initială să se fi schimbat într-atât încât rezultatele 
experimentului să nu mai poată fi folosite. 

Este mult prea costisitor pentru societate să aplice programe sau politici la scară 
largă fără a şti cum vor funcţiona acestea în mod real. Aşa cum susţine K.R. Popper, 
schimbarea ar trebui realizată în paşi mici pentru a-i testa efectele.  

În plus, este necesar ca – acolo unde este posibil – schimbările să nu fie realizate la 
scara cea mai largă disponibilă: e recomandabil ca ele să fie pilotate, să fie aplicate în 
anumite zone sau anumite segmente ale societăţii, pentru a testa efectele şi a putea apoi să 
le corecteze. De exemplu, în privinţa reformelor în învăţământul românesc, un studiu 
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(Miroiu, A. (ed.), 1998: p. 162) a sugerat ca intervenţia în realitate să fie “bine cumpănită, 
pentru a nu declanşa forţe necunoscute şi incontrolabile. Recomandăm ca ea să se facă 
urmând câţiva paşi obligatorii: 

• evaluarea situaţiei: evaluare legislativă, evaluări instituţionale pilot; 
• elaborarea strategiei de acţiune; 
• realizarea unor aplicări pilot (la nivel instituţional, local etc.); 
• evaluarea impactului; 
• aplicarea la nivel naţional, eventual treptat, pe componente, a strategiei; 
• monitorizarea şi evaluarea efectelor.” 

Metodele neexperimentale pot fi exloratorii sau descriptive. Cele exploratorii se 
concentrează pe identificarea principalelor variabile (influenţe) în aplicarea unei politici, 
pentru a realiza evaluări mai riguroase în viitor; cele descriptive vizează prioritar 
identificarea, definirea şi măsurarea unor variabile cheie ale politicii, dar fără a folosi un 
grup de control. Între ele, un rol important îl are evaluarea teoriei subiacente politicii 
respective. Premisa acestui tip de evaluări este aceea că politicile se bazează – explicit sau 
implicit – pe anumite supoziţii privind relaţiile cauzale, interdependenţele dintre 
fenomenele pe care le afectează acea politică. De exemplu, politicile de privatizare se 
bazează pe ipoteza că un control privat asupra bunurilor este mai eficient decât unul de 
stat. Teoria aflată la baza unei politici publice este un aspect al acesteia care poate fi 
evaluat de sine stătător. O apreciere a ei este importantă deoarece o politică întemeiată pe 
supoziţii incorecte sau slabe are puţine şanse să atingă rezultatele dorite. Evaluarea teoriei 
pe care se bazează o politică publică se poate realiza în principal în două moduri (Rossi, 
Freeman, Lipsey, 1999): 

a) se compară intervenţia pe care o presupune teoria acelei politici cu nevoile sociale 
de bunuri şi de servicii aşteptate în acel domeniu; 

b) se solicită decidenţilor sau altor actori interesaţi să îşi exprime poziţia faţă de 
plauzibilitatea, fezabilitatea şi corectitudinea susţinerilor care sunt cuprinse în 
teoria acelei politici.  
Importanţa acestui fel de evaluare a unei politici publice este aceea că permite o 

înţelegere mai bună a configurării acesteia; de asemenea, ea produce o bază pentru 
evaluarea implementării politicii respective şi a rezultatelor produse de ea. 
 Metodele experimentale pe care le-am menţionat mai devreme sunt cantitative. 
Alături de ele, un rol deosebit de important în realizarea unei evaluări îl au metodele 
calitative. În cazul lor, interesul principal este acela de a înţelege procesele, 
comportamentele, situaţiile de fapt, aşa cum sunt percepute acestea de către persoanele 
individuale sau de către grupurile de oameni care sunt studiaţi. De pildă, metodele 
calitative permit să înţelegem felul în care membrii unei comunităţi percep o politică şi 
felul în care ei sunt afectaţi de ea. Cele mai cunoscute metode de acest fel sunt observaţia, 
interviul, focus grupul (a se vedea mai jos scurte descrieri ale lor). 
 Metodele calitative au câteva avantaje importante: ele sunt flexibile, pot fi 
configurate pentru nevoile fiecărei evaluări în parte; pot fi realizate mult mai uşor; şi pot 
sprijini evaluarea prin aceea că furnizează o înţelegere mai bună a priorităţilor şi 
percepţiilor decidenţilor, precum şi a proceselor care pot afecta eficacitatea şi impactul 
acelei politici publice. Pe de altă parte însă, metodelor calitative li s-au adus obiecţii 
importante: mai mult decât în cazul celor cantitative, culegerea datelor are un caracter 
subiectiv, depinzând mult de preferinţele cercetătorilor. În plus, faptul că în cazul lor 
lipseşte grupul de comparaţie face ca semnificaţia lor statistică să fie mai mică şi să fie 
dificilă generalizarea rezultatelor obţinute la nivelul unei populaţii reprezentative. Apoi, 
validitatea rezultatelor lor depinde mult de abilităţile, experienţa evaluatorilor, spre 
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deosebire de metodele cantitative, în care aspectele obiective, posibilitatea de a compara 
interindividual rezultatele sunt mai importante. În sfârşit, metodele calitative spun mai 
puţin despre relaţiile cauzale între fenomenele cercetate. 

 
Etapele realizării unei evaluări. Odată ce s-a hotărât să se realizeze o evaluare a 

unei anumite politici publice, primul pas constă în stabilirea cu claritate a obiectivelor 
acesteia şi a problemelor asupra căreia ea se va axa. Acest lucru e necesar, deoarece astfel 
evaluatorii vor avea o imagine determinată a ceea ce aşteaptă de la evaluarea respectivă 
agenţia sau instituţia care a comandat-o. În particular, este nevoie să se determine tipul de 
evaluare care va fi realizat (de pildă, dacă e vorba de o evaluare de eficienţă, de eficacitate, 
de program sau de impact). Un mijloc folositor de a realiza aceast lucru e acela de a ne 
concentra pe răspunsurile la următoarele întrebări: 

1. Care sunt obiectivele acelei politici? Pentru a răspunde, e necesar să se determine 
a) scopul strategic urmărit; b) schimbările aşteptate în comportamentul grupului 
ţintă. 

2. Care sunt indicatorii studiaţi? E necesar să fie indicaţi: a) indicatori generali (care 
descriu domeniul de aplicare a acelei politici publice); şi b) indicatori specifici (de 
pildă, indicatori de rezultat au de eficienţă etc.). 

3. Care sunt metodele de monitorizare a politicii şi de evaluare a acesteia? Pentru 
aceasta, se determină a) unde trebuie căutate informaţiile necesare; b) cum se 
determină corectitudinea informaţiilor existente; c) cum se monitorizează 
implementarea politicii; d) care sunt metodele de cercetare folosite etc. 

4. Care sunt presupoziţiile care sunt făcute în configurarea evaluării? Cel mai 
adesea, evaluările fac apel la valori implicite sau explicite, la misiunea pe care o 
asumă guvernarea etc. De exemplu, evaluarea unei politici de asistenţă socială 
pentru un grup defavorizat face apel la idealul general al eliminării sărăciei; 
evaluarea unor politici educaţionale de creştere a accesului tinerilor din mediul 
rural la educaţie universitară are la temelia sa valoarea echităţii sociale etc. 

 
Etapele principale ale formulării şi realizării unei evaluări: 
În timpul  pregătirii evaluării: 

1.  Decizia dacă evaluarea se va face sau nu 
2.  Clarificarea obiectivelor evaluării 
3.  Detectarea şi cercetarea datelor disponibile 
4.  Formularea evaluării 
5.  Formarea echipei de evaluare 
6.  Dacă urmează să fie strânse noi date:  

i. Eşantionare 
ii. Construirea instrumentelor de culegere a datelor 
iii. Alegerea şi pregătirea personalului care va culege datele 
iv. Testări pilot 
v. Culegerea datelor 
vi. Managmentul datelor 

În timpul realizării evaluării: 
7.  Continuarea culegerii de date 
8.  Analiza datelor  
9.  Scrierea raportului şi discutarea lui cu decidenţii şi alte persoane implicate 
10.  Încorporarea rezultatelor în formularea evaluării. 
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Detectarea şi cercetarea datelor disponibile este al doilea pas sau a doua etapă în 
realizarea unei evaluări. Pentru a realiza studii de evaluare, pot fi utilizate date de tipuri 
foarte diferite, atât cele statistice cât şi date care sunt extrase din interviuri, focus grupuri 
sau alte metode calitative. E important de reţinut că, oricât de demne de încredere ar fi 
acestea, uneori ele pot ascunde aspecte importante ale realizăţii. Două exemple: datele 
privind veniturile unei familii nu dau seamă de diferenţierile care se manifestă în interiorul 
acestora: în particular, ele ascund în mare măsură: faptul că femeile au venituri mai mici 
decât bărbaţii, sau faptul că – în România de pildă – aproximativ 40% din femeile în vîrstă 
de până la 35 de ani nu au surse proprii de venit. Al doilea exemplu: cercetările efectuate 
(Vlăsceanu, Dima, 2000) au ajuns la concluzia – surprinzătoare pentru mulţi – că studenţii 
români nu sunt o categorie defavorizată, care să aibă nevoie de o protecţie socială ridicată; 
dimpotrivă, ei provin din categoriile cele mai avantajate social în România contemporană.  
 
Tehnica Caracteristici 
Studii de caz Culegere de informaţii în forma unor cazuri care pot avea o formă descriptivă 

sau explicativă şi serveşte ca răspunsuri la întrebări de forma cum şi de ce. 
 

Focus-grupuri Discuţii centrate asupra unor probleme cu membrii grupului ţintă. Scopul 
este acela de a compara perspectiva beneficiarilor unei politici cu conceptele 
abstracte pe care le foloseşte evaluatorul în cercetarea sa.  
 

Interviuri Intervievaţilor li se pun întrebări, iar răspunsurile sunt notate. Interviurile pot 
fi formale sau informale, faţă în faţă sau prin telefon etc. 
 

Observaţia  Observare a ce se întâmplă, când, cum, unde. Poate fi directă (când 
observatorul se uită şi notează) sau participativă (când observatorul devine 
pentru un timp parte a structurii cercetate). 
 

Chestionare Conţin o colecţie de întrebări ale căror răspunsuri pot fi prelucrate. 
 

Analiza documentelor Analiza unor documente precum baze de date administrative, materiale 
folosite pentru pregătirea personalului, corespondenţă, procese verbale etc. 

 
 După clarificarea obiectivelor evaluării şi a informaţiilor disponibile, se poate trece 
la etapa configurării propriu-zise a evaluării. Contrângeri precum: ţinta evaluării; timpul 
disponibil; capacitatea de realizare efectivă de către evaluatori a unei cercetări complexe; 
bugetul evaluării au un rol important în această etapă. În principal ele determină alegerea 
metodelor de cercetare. Într-adevăr, să ne gândim numai la faptul că aplicarea unor 
chestionare la nivel naţional şi preluacrarea datelor de acest gen solicită un buget ridicat. 
Totuşi, deciziile luate în acest moment nu trebuie să fie foarte rigide: desfăşurarea 
cercetării poate impune modificări, colectarea unor noi date au aplicarea altor metode de 
studiu. 
 Evaluările presupun cooperarea mai multor specialişti, fiecare cu un rol specific în 
cadrul echipei. De obicei aceasta este compusă din un director al proiectului de evaluare, 
din specialişti domeniul analizei politicilor, din statisticieni, specialişti în cercetarea 
empirică, informaticieni. E important ca echipa să se formeze cât mai repede, fiecare 
mebru al ei să îşi cunoască bine responsabilităţile şi să comunice cu ceilalţi. De asemenea, 
trebuie realizate mecanismele de cooperare dintre evaluatori şi oficialii din agenţia sau 
instituţia care a solicitat evaluarea.  
 Culegerea datelor este o etapă esenţială în evaluare, căci de ea depinde în mare 
măsură validitatea analizelor. În acest moment intervin câteva decizii şi activităţi crudciale 
pentru evaluare: a) deciziile privind indicatorii care vor fi măsuraţi (unii dintre ei necesită 
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urmărirea comportamentului grupurilor cercetate pe o perioadă mai îndelungată de timp – 
aşa cum este necesar adesea în cazul evaluărilor de impact); b) decizia în privinţa 
metodelor folosite şi formularea instrumentelor;  c) eşantionarea; d) elaborarea 
chestionarelor (o atenţie deosebită trebuie acordată tipurilor de informaţii care se doreşte 
să fie obţinută prin această metodă); e) aplicarea chestionarelor şi alte forme de cercetare 
empirică (alegerea perosnalului cu care se lucrează este deosebit de importantă); f) 
verificarea acurateţii datelor obţinute şi prelucrarea lor. 
 Analiza, elaborarea raportului şi diseminarea reprezintă etapele centrale ale unei 
evaluări. Ele presupun colaborarea strânsă între membrii echipei, în special între analiştii 
politicilor şi specialiştii implicaţi în culegerea şi prelucrarea datelor, precum şi între 
analişti şi oficialii din agenţia sau instituţia care a solicitat elaborarea respectivei evaluări. 
Accentul cade de obicei pe alegerea datelor relevante şi pe interpretarea acestora. 
Interpretarea nu este niciodată un proces strict neutru, pur obiectiv. În cadrul ei intervin 
(cu mai multă sau mai puţină forţă, direct sau nu) valorile implicite, susţinute de 
evaluatori, convingerile lor ideologice sau chiar politice. De aceea, în aceste etape 
comunicarea dintre ei şi alţi actori implicaţi în acea politică este esenţială pentru a clarifica 
punctele de vedere sensibile.  
 Câteva caracteristici ale acestor etape ale elaborării unei evaluări merită să fie 
menţionate: a) în funcţie de experienţa evaluatorilor, de felul în care este structurată 
echipa, de colaborarea cu decidenţii, evaluarea poate să dureze mai mult decât a fost 
anticipat; b) rezultatele evaluării trebuie să fie diferenţiate în funcţie de destinatar: ceea ce 
apare ca foarte important pentru un cititor din lumea universitară poate să nu fie la fel 
pentru altul din presă sau pentru decidenţii politici: de aceea este nevoie să se producă mai 
multe materiale care cuprind rezultatele activităţii; c)  legat de acest fapt, evaluatorii 
trebuie să îşi formeze o strategie de diseminare a rezultatelor, prin conferinţe, comunicate 
şi conferinţe de presă, publicarea lor (inclusiv pe web); d) raportul trebuie să includă un 
sumar foarte clar, în care să fie prezentate:  

1) principalele recomandări;  
2) priorităţile;  
3) implicaţiile bugetare;  
4) consecinţele neaplicării acelor recomandări. 

 
 

Întrebări şi aplicaţii 
 

1) Care sunt valorile care influenţează evaluarea unei politici publice? Pot intra ele în 
conflict? Daţi exemple de astfel de situaţii. 

2) Cum diferă monitorizarea de evaluarea propriu-zisă a unei politici publice? 
3) Care sunt funcţiile monitorizării? 
4) Care sunt aspectele unei politici publice care pot fi monitorizate? 
5) Care sunt funcţiile evaluării unei politici publice? 
6) Distingeţi între conceptele de eficacitate şi de eficienţă. 
7) Prin ce diferă înţelegerea actuală a rolului evaluării de perioada anterioară? 
8) Care sunt raţiunile care fac ca o politică publică să fie supusă procesului de 

evaluare? 
9) Cum poate fi utilizată evaluarea în sens politic? 
10) Care sunt modalităţile de utilizare a rezultatelor unei evaluări? 
11) Ce este metaevaluarea? Ce face ca o evaluare să fie « bună »? 
12) Care sunt formele evaluării administrative? 
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13) Distingeţi între evaluările de impact şi cele de eficacitate; între evaluările de 
impact şi cele de proces. 

14) Cum se caracterizează evaluarea juridică? 
15) În ce fel diferă evaluarea politică de cea administrativă şi juridică? 
16) Care sunt caracteristicile  metodelor experimentale folosite în evaluarea unei 

politici publice? 
17) Care sunt  caracteristicile  metodelor neexperimentale folosite în evaluarea unei 

politici publice? 
18) Ce critici se pot formula la adresa metodelor experimentale folosite în evaluarea 

politicilor publice? 
19) Care sunt principalele etape ale realizării unei evaluări? 
20) Care este rolul analistului politicilor în realizarea unei evaluări? 
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