
Monitorizarea şi evaluarea politicilor 
publice în România: 

 

 

Beneficiile evaluării performanţei pentru a 
îmbunătăţi procesul de creare a politicilor 
publice şi alocarea de resurse  
Workshop de conştientizare şi informare a autorilor de politici publice  

Acest workshop îşi propune să explice modul în care procesul de 
monitorizare şi evaluare (M&E) le poate oferi decidenţilor instrumente 
pentru crearea unor politici publice, alocarea de resurse şi coordonarea 
de proiecte bazate pe experienţă practică. Sistemele M&E oferă informaţii 
despre performanţa sectoarelor publice ce sunt folosite în procesul de 
creare a politicilor publice şi a programelor, precum şi a elaborării 
bugetelor.  

Distinşii noştri participanţi vor discuta despre următoarele subiecte: 

 Care a fost motivul pentru care s-au creat în alte ţări sistemele M&E 
pentru politici publice şi ce le face să funcţioneze bine şi să fie utile? 

 Unde se situează România în ceea ce priveşte posibilitatea de a evalua 
impactul politicilor publice şi a programelor?   

 Ce trebuie să facem pentru ca informaţiile M&E să-i ajute pe autorii 
de politici publice să creeze politici publice mai bune şi să aloce 
fonduri mult mai eficient?  

 Cum poate Banca Mondială să ajute guvernul României? 

AGENDĂ 
Luni, 27 ianuarie 2014 
Biroul Băncii Mondiale în România 
Clădirea UTI, etajul 6, Str. Vasile Lascăr, nr. 31, Sector 2, Bucureşti 
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Alocuţiuni rostite în deschiderea evenimentului 
Radu Puchiu, Secretar de Stat, Guvernul României 
Elisabetta Capannelli, Manager de ţară pentru România, Banca 
Mondială 
 
Experienţa internaţională legată de sistemele naţionale M&E 
Ray Shostak, fost director al Unităţii de Implementare a 
Primului Ministru, Regatul Unit 
Stefan Kiss, Director al Departamentului de Politici Publice 
(structuri şi cheltuieli), Ministerul Finanţelor, Slovacia 
Discurs: Frederic Martin, IDEA International, Canada 
Moderator: Serban Cerkez, Cancelaria Primului Ministru 
Sesiune de întrebări şi răspunsuri 
 
Pauză 
 
Monitorizarea şi evaluarea politicilor publice în România: 
provocări şi modalităţi de abordare 
Frederic Martin, IDEA International, Consultant implicat în 
analiza iniţială privind randamentul M&E in România 
Ioana Stan, AAM Consulting 
Moderator: Radu Iacob, Cancelaria Primului Ministru 
Sesiune de întrebări şi răspunsuri 
 
Comentarii de încheiere 
Alberto Leyton, Expert în domeniul sectorului public, Banca 
Mondială 
Se va servi un prânz uşor 

 


