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 „Cînd crezi că singurul 

lucru care îţi lipseşte sunt 

cuvintele, ceea ce simţim cu 

adevărat este de fapt lipsa 

ideilor. Ideile apar sub forma 

unor scenarii. Cînd scenariile 

există, ideile apar imediat.”  
 

George Lakoff, 2007  

MOTTO: 



Ce idei aveţi? 
• Am putea noi 

organiza cotidianul 

fără legi?  

• Cînd şi de ce este 

nevoie de intervenţia 

statului? 

• Ce este o politică 

publică? 
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Folosindu-vă de Fisa nr.1, extrageți 
răspunsul la întrebare:  

• GRUPUL 1. 

– Ce este o  Politică  publică? 

• GRUPUL 2. 

– Cine exercită  Politicile  

publice? 

• GRUPUL 3. 

– Ce promovează  Politicile  

publice? 

• GRUPUL 4. 

– Prin ce sunt importante  

Politicile  publice? 

Timp de lucru – 5’ 

Prezentare – 2’ pentru fiecare grup 
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”Posterul 
opiniilor” 

Formaţi patru grupe de lucru! 



Autorul Anul Definiţia Lucrarea 

William  

Jenkins  1978  

Politicile publice sînt „un set de decizii interrelaţionate, luate de un actor politic sau de un 

grup de actori, privind o serie de scopuri şi mijloace necesare pentru a le atinge într-

o situaţie dată.”  

Policy Analysis: A Political and 

Organizational Perspective, 

Londra, 1978  

Thomas Dye  

1984  

politicile publice sînt „tot ceea ce un guvern decide sa faca sau sa nu faca ”.  Understanding Public Policy Ed. 5  

Englewood Cliffs, N. J. Prentice- 

Hall,1984  

B. Guy  

Peters  1986  

Politicile publice sînt suma activităţilor guvernelor, fie că acţionează direct, fie prin 

intermediul unor agenţi, dacă au o influenţă asupra vieţii cetăţenilor.  

American Public Policy, ed. 

2,Chatham, N. J. Chatham 

House, 1986  

James  

Anderson  

1990  

Politicile publice sînt „un curs al acţiunii urmat de un actor sau mai mulţi actori politici, 

cu un scop, în încercarea de a rezolva o problemă”.  

O acţiune cu un anumit scop îndeplinită de un actor sau de un grup de actori, în privinţa 

unei relaţii cu o problemă specifică.  

Politici publice sînt acele politici elaborate şi urmate de organe guvernamentale şi 

funcţionari guvernamentali.  

Public Policymaking, Boston, 

Houghton Mifflin, 1990 

V. M. Santo  

şi P. E.  

Verrier  

1993  

Politica publică ca o sumă a acţiunilor exercitate de către o autoritate publică pentru a 

rezolva o problemă sau de a menţine o situaţie satisfăcătoare într-un domeniu în 

care această autoritate este competentă.  

Le management public, 1993  

Lawrence  

Mead  
1995  

Politica publică – “abordare a studiului politicii care analizează procesul guvernării în 

lumina problemelor publice majore”.  

Public policy: vision, potential, limits, 

Policy Currents, 1995  

A. Mungiu – 

Pippidi  2002  

Politica publică – „acea direcţie de acţiune sau lipsă a acţiunii aleasă de autorităţile 

publice ca răspuns la o anumită problemă sau la un set de probleme 

interconectate.”  

Politici publice: teorie şi practică, 

Polirom, Iaşi, 2002  

Profiroiu  

Marius  2006  

O politică publică reprezintă un ansamblu de măsuri luate de o autoritate legală şi 

responsabilă care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor sau 

conceperea unor măsuri de stimulare a creşterii economice.  

Politici publice. Teorie, analiză, 

practică, Ed. Economică, 

Bucureşti, 2006  

Popescu L.  

G.  2006  

Politicile publice – “decizii politice în favoarea unei anumite stări dorite, inclusiv opţiunile 

în favoarea anumitor mijloace considerate a fi adecvate atingerii obiectivelor 

proiectate”.  

Administraţie şi politici publice, Ed. 

Economică, Bucureşti, 2006  

Trandafira  

Andrei  
2007  

Politicile publice sînt acţiunile colective ce au ca scop satisfacerea preferinţelorcetăţenilor, 

indiferent dacă sînt de tip guvernamental, de guvernanţă sau de alt tip.  

Politici publice şi administraţie 

publică, Polirom, 2007  

Platon  

Mihail  

2008  

Forma de activitate socială organizată de instituţiile statului pentru reglarea raporturilor  

cu cetăţenii conform deciziilor politice, principiilor şi formelor democratice de participare  

a cetăţenilor la conducere.  

Ansamblul de programe guvernamentale pentru realizarea unor obiective de interes  

general: eradicarea sărăciei, construcţia de locuinţe, îmbunătăţirea protecţiei sociale etc.  

Dicţionar explicativ al funcţionarului 

public, Combinatul Poligrafic, 

Chişinău, 2008  

Bondar  

Florin  2009  

PP – este „rezultatul unei intervenţii guvernamentale”.  

PP – „implicarea unei autorităţi care are capacitatea şi legitimitatea de a iniţia, promova, 

implementa, susţine respectiva politică.”  

Metode şi tehnici de elaborare,  

monitorizare şi evaluare a politicilor  

publice,Bucureşti, IPP, 2009  
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Fișa nr.1.    Diferite tratări ale noţiunii de politici publice 



Fișa nr.1. Diferite tratări ale noţiunii de politici publice: 

“Un set de decizii interdependente, luate de actorii politici, referitor la 
selecţia unor OBIECTIVE şi căile de realizare a acestora într-o situaţie 
specifică.” (Jenkins, 1987) 

“Totalitatea DECIZIILOR …ce aduc VALORE ADĂUGATĂ.” (Easton, 1953) 

“Un proces al derulării ACŢIUNII sau a INACŢIUNII, mai mutl decît decît 
decizii specifice.” (Heclo, 1972) 

“O SELECŢIE DELIBERATIVĂ a acţiunilor sau inacţiunilor mai mult decît 
efectele interacţiunii actorilor implicaţi.” (Smith,  1976) 

“Derularea focusată a unor ACŢIUNI sau INACŢIUNI urmărită de o 
persoană sau grup de persoane, preocupaţi de soluţionarea unei 
PROBLEME sau subiect de îngrijorare.” (Anderson, 1984) 

“Acţiuni sau ATITUDINI abordate de stat în calitate de entitate colectivă 
supremă.”(Hill and Bramley, 1986) 

“Ceea ce poate fi numit politica publica este de fapt  un echilibru atins în lupta între 
grupuri la un moment dat şi reprezintă un echilibru pe care fracţiunile sau grupurile 
respective se luptă în mod constant să-l alterneze în favoarea lor. Legislatura arbitrează 
lupta grupurilor, ratifică victoriile coaliţiilor învingătoare şi înregistrează termenii 

capitulării, compromisurilor şi cuceririlor sub forma unor statute”.  Earl Latham  
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Prezentarea opiniilor grupelor 
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Sinteza celor 

prezentate  

***  

Definirea 

conceptului 

de ”politică 

publică” 

”Brainstorming” 
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 Conceptul de politică publică 

cunoaşte o serie întreagă de definiţii, 

pornind de la cea mai simplistă – 

ceea ce guvernele aleg să facă sau 

să nu facă –, pînă la cea 

instrumentalistă: un curs al acţiunii 

cu un scop precis, urmărit de un 

actor sau un grup de actori în 

abordarea unei probleme. 

Ce este o politică publică? 



Rezumat în schemă 

 

SOLUȚII 

     

 

”JUCĂTORII” 

 

PROBLEME 

 

 

Politici 

publice 

Ce este o politică publică? 
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REZUMAT: 

Clarificări conceptuale ale politicilor publice  

• Politicile publice sunt acţiunile realizate de către 

autorităţile publice ca răspuns la problemele care 

apar în societate.  
 

• Politicile publice sunt procesul prin care guvernele 

îşi transpun viziunea politică în programe şi 

acţiuni cu scopul de a produce schimbări în lumea 

reală. 
 

• Politica publică este o reţea de decizii legate între 

ele privind alegerea obiectivelor, a mijloacelor şi a 

resurselor alocate pentru atingerea lor în situaţii 

specifice. 
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Politica vs Politica publică 

Politica publică este un set de reguli 
şi proceduri existente la nivelul 
executiv al administraţiei publice  
pentru a garanta realizarea priorităţilor 
şi obiectivelor politice convenite şi 
pentru a asigura dezvoltarea necesară 
a tuturor sectoarelor esenţiale ale 
societăţii.  

Politica este un complex de reguli 
şi proceduri folosite pentru 
reprezentarea legală şi armonizarea 
intereselor prin mecanismele 
democraţiei reprezentative.    
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Trăsături ale politicii publice 

• Conţine un set de măsuri concrete 

• Include decizii cu privire la resursele alocate 

• Descrie un cadru general de acţiune şi de aceea 

este diferită de o măsură izolată 

• De obicei implică mai multe categorii de 

stakeholderi  

• Are scopuri şi obiective care sunt formulate în 

funcţie de anumite norme şi valori. 
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Iniţiatorii politicii publice 

• Direct 

– Guvernul 

– Ministerele de resort 

– Parlamentul 
 

• Indirect 

– Agenţiile 

– ONG-uri, organizaţii interesate 

– Cetăţenii  

– Autorităţile locale  
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Politica publică este… 

• Sinonim cu termenul de “decizii” 

• Deciziile de politici sunt luate de 

către decidenţi 

• Politicile publice consistă din 

mijloace şi rezultate 

• Politicele publice reprezintă 

echivalentul schimbării în 

societate  
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Tipologia Politicilor Publice 

În dependență de amploare, documentele de PP sunt 
divizate: 

1. Naționale 

2. Intersectoriale 

3. Sectoriale 

  În dependență de forma pe care o iau, 
documente de PP pot fi: 

1. Concepția 

2. Strategia 

3. Programul 

4. Planul 

5. Propunerea 
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Instrumentele de Politici Publice- 

constituie mecanismele utilizate 

pentru realizarea politicilor publice. 

Tipuri de instrumente: 

 Informative 

 Financiare 

 Administrative 

 Regulatorii  
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Abordări ale politicii publice 

“Politici axate pe rezultatul final” – în cazul aspectelor strategice 
de nivel înalt sau a domeniului politicilor publice ca întreg. 
Acestea sunt aspecte cuprinzătoare şi complexe care abordează 
diferite probleme şi implică mai multe instituţii.  

  Ex.: Planul de Dezvoltare Naţională, Strategia pentru 
Dezvoltare Durabilă, Politica Educaţională, Programul pentru 
Reducerea Sărăciei, Politica pentru Dezvoltarea Rurală etc..   
 

“Politici axate pe problemă” – se concentrează pe anumite 
probleme sau aspecte specifice care trebuie să fie rezolvate într-
un anumit domeniu.  

  Ex. îmbunătăţirea sistemului de licenţiere a universităţilor, 
reducerea ratei şomajului în rîndul populaţiei din mediul rural din 
Moldova, rezolvarea problemelor cu grădiniţele din mun. Chișinău 
etc..  
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Excurs istoric 
 Elemente de analiză a politicilor publice regăsim şi în 

antichitate, care vine cu lucrările filozofilor Platon (căuta logica 
dezvoltării schimbărilor politice), Aristotel (căutarea unei forme 
ideale de conducere a statului), Zenon (susţinea că statul ideal 
trebuie să fie global, cetăţenia - universală, legea – unică, să nu 
depindă de teritorii).  

 

 În Epoca Renaşterii, valoros pentru domeniul politicilor publice 
este aportul cercetătorilor Toma d’Aquino (independenţa 
autorităţii statului de autoritatea bisericii), Machiavelli (ordinea 
socială poate fi atinsă numai prin intermediul unui stat puternic, 
poporul nu are putere, decizia este luată numai de domnitor) şi 
alţii.  

 

 Ideile mai multor gînditori au ajutat la explicarea fenomenului 
politic, precum: Hobbes (menţiona că societatea evoluează prin 
două stări: naturală şi statală); Lock (susţinea că sarcina statului 
este să asigure condiţii de autodezvoltare); Im. Kant (demonstra 
că cea mai performantă formă de organizare a statului este 
republica, este necesară o pace veşnică bazată pe superioritatea 
legilor); Hegel G. (prezintă actul legislativ ca o activitate liberă de 
interesul maselor şi prerogativa structurilor politice profesionale).  
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• Cercetările nemijlocite din domeniul politicilor publice au 
o istorie nu atît de îndelungată în comparaţie cu alte 
domenii ale ştiinţei, chiar dacă unele idei şi postulate au 
fost expuse cu mulţi ani înainte.  

• În timp ce studiul despre politică are o istorie lungă, 
studiul politicii publice, putem spune că este o creaţie a 
secolului al XX-lea. Daniel Mc Coll argumenta faptul că 
studiile moderne despre politici încep în 1922, cînd 
Charles Merriam s-a gîndit să lege teoria şi practica 
despre politici cu înţelegerea activităţilor actuale ale 
guvernului.  

• Mai apoi, în perioada anilor 40 ai secolului trecut, încep 
să apară în rîndul facultăţilor în instituţiile de învăţămînt 
superior facultăţi de administraţie publică care abordează 
problemele gestionării statale. 

Excurs istoric 
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Definirea conceptului de ”politică 

publică” 

Excurs istoric 

 Politicile publice startează, mai cu seamă, după 

cel de-al doilea război mondial în America de Nord 

(problema conflictului rasial și reînoirea urbană) și 

Europa. Cercetările operaţionale, folosite cu mare 

succes în Marea Britanie  
 

 Însăşi termenul (dar și disciplina) Politici publice 

a apărut în anii ’60 ai sec. al XX-lea, sub 

influenţa ştiinţei politice, sociologiei, economiei şi a 

altor discipline, dar cu toate acestea apariţia ei nu 

s-a realizat dintr-odată. 
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Definirea conceptului de ”politică 

publică” 

Excurs istoric 

 Termenul de „politică publică” a pătruns în studiile de 

specialitate şi în limbajul curent din Republica Moldova destul de 

tîrziu  - la sfîrşitul anilor ’90. 
 

 Termenul a fost împrumutat din limba engleză – policy –, dar nu 

există o traducere specifică în limba română, alta decît aceea de 

politică. Or, în mod tradiţional, politica înseamnă cu precădere 

activitatea partidelor politice, a instituţiilor legitimate prin 

mecanisme democratice (Parlament, Guvern şi aparatele proprii de 

lucru ale acestora), declaraţii politice, campanii electorale etc., de aici 

şi tentaţia de contaminare la nivel terminologic.  
 

 Ca urmare, Republica Moldova a preferat utilizarea termenului din 

literatura franceză, şi anume cel de politică publică (politiques 

publiques). 



PPP ONG    Societatea 

Cînd cineva nu trăieşte aşa cum gîndeşte, ajunge să 
gîndească aşa cum trăieşte”.                    G. Marcel 
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Implică-te în comentariu!   



29.03.2012 Valentina Cojocaru, CDS 25 


