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Noțiuni elementare despre Politici Publice 
 

Implicarea în procesele decizionale si în formularea de propuneri de politică publică 
alternative pentru problemele identificate la nivelul comunității 

 
 

AGENDA 

 Miercuri, 26 iunie 2019 

15:00 – 15:15 

 

15:15 – 16:30 

 

 

 

 

 

16:30 – 18:00 

 

Prezentarea obiectivelor cursului şi a conţinutului acestuia. Introducere 
participanți și traineri      
 
Prezentare generală a procesului politicilor publice  
- definiţia conceptului de politici publice; 
- ciclul politicilor publice; 
- rolul administraţiei publice în procesul politicilor 
 
 Stabilirea agendei unei politici publice 
- identificarea problemei;  
- metoda arborelui problemei;  
- metode şi tehnici (analiza stakeholderilor); 
- exerciţiu de grup. 
 
Formularea politicilor publice (documente de politici publice) – partea 1 
- identificarea variantelor de soluţionare;  
- metode utilizate în analiza de impact a variantelor de soluţionare; 
- alegerea între variantele de soluţionare (analiza multicriterială); 

19:00 Cină 

 Joi, 27 iunie 2019 

9:30 – 10:30 

 

 

10:30 – 12:00 

 

Formularea politicilor publice (documente de politici publice) – partea 2 
- identificarea variantelor de soluţionare;  
- metode utilizate în analiza de impact a variantelor de soluţionare; 
- alegerea între variantele de soluţionare (analiza multicriterială); 
- exerciţiu de grup. 
 
Implementarea politicilor publice  
- planificarea implementării politicilor publice; 
- instrumentele politicilor publice 
- exerciţiu de grup. 

12:00 – 13:30 Pauza de prânz 
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13:30 – 15:30 

 

Monitorizarea şi evaluarea politicilor publice 
- scopul monitorizării şi evaluării  
- indicatori de performanţă 
- metode de măsurare 
- limitele măsurării  
- Exerciţiu de grup - Formularea unei propuneri de politică publică 
 

15:30 – 16:00 Pauză de cafea 

16:00 – 17:00 Prezentarea în plen a propunerii de politică publică. Evaluarea 
participanților 

 

 

 

 

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Politici publice locale – un element fundamental pentru creșterea calității 
procesului decizional la nivelul administrației publice locale, cod SMIS 111612, proiect implementat de Institutul pentru Politici 
Publice (IPP), în parteneriat cu Asociația Municipiilor din România (AMR). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European 
prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.  Persoana de contact: Alexandra Soci, Asistent proiect IPP, 
Tel/Fax: 021/212 3126, E-mail: alexandra@ipp.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
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