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Concluzii – procesul de politici publice

•Există probleme sistemice în procesul de dezvoltare și 
implementare a politicilor publice, iar
•Rezolvarea acestora trebuie să fie un proces incremental
în care construim pe ceea ce știm deja, pe ceea ce 
funcționează bine, în contrast cu reforme largi ce dărâmă 
în totalitate structuri și mecanisme existente
•Pentru rezolvarea acestor probleme este nevoie de voință 
politică, dialog real cu ceilalți actori din societate, date 
fiabile, accesibile și ”la zi”, de tranziția spre o gândire pe 
termen lung ce pune cetățeanul și interesele comunității în 
prim plan
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Concluzii cont.
Viziunea de ansamblu / pe termen lung
•Viziunea de ansamblu / Coordonarea diferitelor inițiative 
de politici publice între domenii conexe este esențială 
pentru dezvoltarea unei coerențe în politicile publice
• La fel și viziunea și angajamentul statului pe termen lung
•Presupune: 
•trecerea la o gândire holistică, una care pune cetățeanul în centrul 
politicilor publice
•ieșirea din gândirea bazată pe cicluri electorale și din gândirea în 
”silozuri” prin care problemele societale complexe sunt tratate 
doar din prisma unui singur minister

•Rolul Industriei Binelui este de a contribui la dezvoltarea 
acestei viziuni, dar și de a veghea respectarea acestor 
angajamente luate de stat
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Concluzii cont.
Dialogul, baza dezvoltării coerenței
•E nevoie de construirea unei infrastructuri stabile a 
dialogului bazat pe incredere și respect mutual 
intre diferite voci din societatea civila (organizații și 
beneficiari), mediul de business, mediul academic, mediul 
politic și administrația publică. 
•Infrastructura dialogului real este utilă atât pentru 
ieșirea din polarizarea dintre diferite segmente din 
societate, dintre generații, dintre sectoare cât și pentru 
coagularea punctelor de vedere / construirea unui consens 
care poate influența cu mai mare succes decidenții politici
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Concluzii cont.
Date fiabile, curente și accesibile 1
•”Observatorul de date”: este o nevoie acută de date fiabile, 
accesibile și menținute la zi de un curator / agregator 
independent
•Datele acestea trebuie folosite pentru dezvoltarea unor 
studii de impact reale (atât a priori cât și a posteriori)
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Concluzii cont.
Date fiabile, curente și accesibile 2
•Tipuri de date:
•A problemelor diverse în societate românească folosind un 
proces / framework de tip bottom-up, care să faciliteze atât 
identificarea acestora cât, ajungerea acestora pe agenda 
publică, cât și corelarea cu resursele și competențele existente 
care pot oferii soluții și pot contribui la rezolvarea acestora
•A resurselor disponibile în Industria Binelui pentru rezolvarea 
problemelor societale, pentru creșterea eficienței dar și pentru 
evitarea dublării eforturilor / a risipei de resurse
•Date date publice, științifice și din surse private pentru 
dezvoltarea de soluții ancorate în date reale din surse de 
încredere, dar și informare a unor propuneri de politici publice 
informate (evidence-based policies)
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Concluzii cont.
Date fiabile, curente și accesibile 3
•Este nevoie de instituirea unei practici generale de 
evaluare a măsurilor propuse / implementate, atât la nivel 
guvernamental cât și la nivelul societății civile
•Există un corp de experți în zona administrativă dar există 
expertiză nefolosită (universități, business, ONG-uri) cu 
date și cunoștințe locale (aproape de problemă) care 
trebuie valorificate
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Generalități
•Am pornit acest proces cu obiective ambițioase, greu de 
realizat în decursul a câteva ore
•Am realizat multe într-un timp foarte scurt, mai ales 
calității oamenilor prezenți și dorinței lor de a contribui la 
analiza problemei și la dezvoltarea de soluții
•Există idei și resurse în acest grup pentru dezvoltarea de 
politici publice corelate și coerente, precum și o voință 
pentru colaborare
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Generalități cont.
•Este nevoie de evenimente de follow-up în grupuri mici 
cros-sectoriale pentru a duce mai departe concluziile din 
acceleratorul de politici publice și pentru dezvoltarea de 
propuneri concrete / acționabile
•Am realizat un plan de dezvoltarea de evenimente
follow-up cu participanții de la primul Accelerator de 
Politici Publice (vedeți ”harta” de pe următorul slide)
•Revenim cu un desfășurător și un calendar detaliat
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