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INTRODUCERE 
 
De ce acest Ghid? 
 
 
Acest Ghid, este o încercare de a aborda procesul de advocacy ca proces de influentare a politicilor 
publice, explorând mecanismele prin care organizaţiile neguvernamentale pot provoaca de la 
schimbarea unei legi sau politici publice specifice pana la schimbări ale sistemului de luare a 
deciziilor publice şi de distribuţie a puterii crescând  nivelul de participare publică în luarea 
deciziilor şi influenţând cultura şi comportamentul la nivelul comunităţilor şi societăţii.  

Abordardand un demers de advocacy din perspectiva managementului schimbării ne concentrăm 
nu doar asupra unei anumite decizii de interes public ci pe analiza modului de luare a deciziilor, a 
comportamentelor instituţiilor din punct de vedere al deschiderii spre colaborare. Abordam 
schimbarea ca pe un proces continuu şi transparent, bazat pe interacţiune şi participare, care se 
incheie doar atunci când se realizează impactul scontat: schimbarea  ideilor şi deciziilor dar şi a 
practicilor şi procedurilor existente, influenţând comportamentele şi modul de asumare a rolurilor 
şi responsabilitaţilor la nivelul societăţii.   

Acest ghid isi propune: 

o să demistifice activitatea de advocacy, demonstrând că aceasta nu este atît de dificilă, riscantă şi 
solicitînd expertiză specială, aşa cum este uneori înfăţişată. 

o să stimuleze participarea organizaţiilor neguvernamentale în procesul de elaborare, 
implementare şi monitorizare a politicilor publice, ajutându-le să pătrundă în arena politică a 
politicilor publice, un domeniu care nu stârneşte la prima vedere foarte mult entuziasm în lumea 
organizaţiilor neguvernamentale 

o să ajute ONG-urile să se poziţioneze ele însele în relaţie cu puterea şi să-şi definească rolul lor 
politic în societate. 

o să ofere un cadru de analiză şi planificare strategică, punând la dispoziţie instrumente utile în 
definirea schimbărilor şi a optiunilor strategice de influenţare a politicilor publice fără să ofere 
reţete ci doar exemple de succes adaptate unor contexte, probleme, oportunităţi specifice  

Recunoaştem că ne-am propus o temă ambiţioasă şi suntem conştienţi că subiectul este dificil, 
pentru că incearcă să imbine două obiective aparent contradictorii:  

o Schiţarea unei abordari teoretice care încearcă să depăşească şi să imbogăţească perspectiva 
primelor serii de manuale de advocacy, prin corelarea cu concepte legate de procesele de 
promovarea schimbărilor, care provin din diferite domenii de expertiză specifice organizaţiilor 
neguvernamentale cum ar fi:  

- elaborarea şi implementarea politicilor publice,  
- democraţie şi drepturile omului,  
- dezvoltare locală şi procese de planificare strategică locala si comunitara,  
- participare  cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor de interes public şi 

managementul diferenţelor în conflicte de interes public 

o Sprijin în derularea activităţilor practice şi provocarea de schimbări pozitive, vizibile în 
viaţa economică şi socială, oferind informaţii şi instrumente care să vă ajute să analizaţi situaţia 
existentă, să definiţi schimbarea dorită şi zona în care va trebui să vă concentraţi acţiunile pentru a 
realiza rezultatele propuse, să planificaţi şi să acţionaţi în mod strategic şi eficient pentru a 
influenţa politicile publice care afectează grupul de beneficiari pentru care lucraţi şi domeniul 
vostru de activitate. 
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Cui se adreseaza acest Ghid 
 
Ghidul se adresează unei audienţe cu nivel de experienţă de la mediu la avansat în activitatea de 
advocacy, dar şi organizaţiilor active care nu desfăsoară activităţi de advocacy dar ar putea să o facă 
cu succes, cât şi celor care fac advocacy, fara sa fie constienti de asta.  
 
Dacă vă încadraţi în oricare din următoarele categorii, sperăm că veţi putea găsi în acest ghid 
informaţii şi instrumente utile:   

o ONG-uri care au în misiunea lor activitatea de advocacy şi au acumulat un grad ocarecare 
de experienţă în desfăşurarea acestui tip de activitate.  
Pentru voi, ghidul oferă  o modalitate de structurare logică a ceea ce deja stiţi, ajutându-vă să 
utilizaţi experienţa şi cunoştinţele pe care le aveţi cât mai eficient ; vă poate ajuta să recunoaşteţi şi 
sa incadrati activităţile pe care le desfăsuraţi în diversitatea gamei de abordări şi logica  procesului, 
să recunoaşteţi şi sa conştientizati obstacolele, identificând căi prin care să creşteţi eficienţa şi 
impactul intervenţiilor sau campaniilor pe care le desfăşuraţi, raportându-vă la exemple de bune 
practici.   

o ONG-uri care nu au înclus in misiunea lor activitatea de advocacy dar o practică sporadic 
(sau chiar cu regularitate) 
Ghidul vă poate ajuta să vă clarificaţi relaţia cu decidenţii, să vă redefiniţi misiunea civică asumată 
şi să constientizaţi intenţia de a vă implica în dialogul politic, evaluand riscurile şi beneficiile pentru 
organizaţie şi grupul ţintă pentru care lucraţi.   

o ONG-urile interesate de dezvoltare locală, procese de planificare strategică şi procesul de 
participare a cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor 
Ghidul vă oferă sansa să evaluaţi posibilitatea de a provoca schimbări pozitive şi durabile pentru 
grupurile şi comunităţile pentru care lucraţi, oferindu-vă o nouă perspectivă pentru a influenţa 
agenda publica şi procesul de elaborare şi implementare a politicilor publice utilizând programele şi 
activităţile diverse pe care le desfăşuraţi   : 
- cercetare şi culegere informaţii şi opinii,  
- informare, consultare şi educare publică,  
- construirea de parteneriate între societatea civilă, administraţia publică şi sectorul 
privat 

o ONG-urile active în domeniul social, care consideră că deocamdata nu au un rol militant 
sau politic dar prin misiunea lor servesc cauza unor grupuri defavorizate/ vulnerabile 
furnizând servicii sociale 
Ghidul vă ajută să descoperiţi că, desfăşurând activităţi prin care încercaţi să rezolvaţi problemele 
unei parţi din societate, vă implicaţi în rezolvarea unor probleme de interes public care nu sunt 
rezolvate de instituţiile statului şi că v-aţi asumat de fapt rolul de intermediar intre grupul pe care-l 
serviţi şi decidenţi,  reprezentându-le interesele şi drepturile. Iar practicile şi rezultatele punctuale 
ale activităţii voastre ar putea şi ar trebui extinse şi promovate pentru a fi preluate în politicile 
publice şi strategiile de la nivel local.  
o ONG- urile care sunt implicate în activităţi de monitorizare şi evaluare a performanţelor 
guvernanţilor şi de respectare a drepturilor omului, care joacă rolul de watch dog 

Ghidul vă provoacă ca, in cazul in care nu ati facut-o deja,  să analizaţi dacă este cazul să extindeţi 
gama de activitaţi pe care o desfăşuraţi, dincolo de monitorizare şi mediatizarea rezultatelor, cu 
activităţi de advocacy prin care să elaboraţi si promovati propuneri pentru eliminarea problemelor 
identificate şi să vă implicaţi în campanii de promovare a schimbărilor propuse (modificare 
legislaţie, proceduri, politici publice, etc.)  
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Deci, ce veţi gasi în acest Ghid?  
 

Pentru a sprjinii facilitarea înţelegerii abordării propusesi a aplicării practice a acesteia, ghidul 
este structurat in două parţi: in  partea I prezentam conceptele şi principiile de baza necesare 
intelegerii si derularii cu succes a unei activitati de advocacy şi in partea II cateva din strategiile 
cele mai cunoscute cu exemple din activitatea organizatiilor neguvernamentale din Romania şi 
cateva instrumente care pot fi utilizate in pregatirea activitatilor de advocacy ale organizatiei 
voastre.    

Partea I: Concepte şi Principii  

Această parte a Ghidului îşi propune  construirea unui limbaj şi a unei înţelegeri comune care să 
ne ajute să explorăm procesul de advocacy şi  influentare a politicilor publice, oferindu-vă 
oportunitatea de a reflecta asupra definirii conceptelor şi principiilor de bază care justifică şi 
clarifică abordarea propusă de ghid pentru procesul de advocacy şi influenţare a politicilor 
publice. Ideile şi conceptele prezentate sunt organizate în următoarea structură:  

o Democraţie şi organizarea societăţii civile:  

Această secţiune explorează pe scurt conceptele de democraţie, asociere, grupuri de interes, 
reprezentare, participare, încercând să definească in această lumină rolul ONG-urilor în 
promovarea şi consolidarea democraţiei  

o Politicile publice:   

In acest capitol veţi găsi clarificări asupra termenilor de politică şi politici, politici formale şi 
politici informale, procesul de politici publice din perspectiva managementului schimbării şi o 
scurtă prezentare a cadrului juridic al politicilor publice în România: legislaţia în vigoare, 
probleme legate de implementarea acestor reglementări şi posibile soluţii.   

o Ce înseamnă advocacy  

In acest capitol veţi găsi diversele definitii şi componente commune ale acestora,  definitia 
propusă, o structurare a nivelelor în care o campania de advocacy poate produce schimbări şi o 
scurtă analiză privind  răspunderea politică a ONG-urilor.  

o Putere şi relaţii de putere  

Acest capitol abordează procesul de advocacy ca proces de redistribuire a puterii, definind sursele 
şi tipurile de putere politică şi pe cele ale cetăţenilor şi organizaţiilor lor, din perspectiva utilizării 
eficiente a surselor de putere de către societatea civilă în procesul de promovare a schimbărilor şi 
influenţare a politicilor publice în favoarea grupurilor de beneficiari.   

o Abordări strategice în schimbarea/ influenţarea politicilor publice  

In acest capitol veţi găsi reflecţii privind corelarea procesului de advocacy cu ciclul politicilor 
publice, o trecere în revistă a factorilor care determina diversele abordari ale procesului de 
advocacy pornind de la diversele modalităţi de relaţionare între ONG-uri şi autorităţi, inclusiv 
prin utilizarea unor metode eficiente de prevenire a conflictelor şi gestionare a diferenţelor. Acest 
capitol se încheie cu discutarea importanţei participării atât în faza de planificare a procesului de 
advocacy cât şi în faza de implementare a acestuia.  
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Partea II: Strategii şi Instrumente   
 

In această parte a Ghidului veţi găsi exemple care ilustrează diferitele tipuri de abordări şi  diverse 
instrumente pe care le puteţi utiliza în etapele fundamentale ale planificării şi implementării unui 
proces de advocacy:   

o Analiza situaţiei existente şi diagnostic - Analiza contextului în care se manifestă problema 
şi identificarea şi prioritizarea problemelor 

o Alegerea şi analiza problemei specifice 

o Definirea viziunii asupra schimbării dorite 

o Analiza actorilor şi factorilor interesaţi – ţinte, oponenţi, aliaţi, indecişi  

o Definirea abordării şi a modalităţilor de acţiune  

o Evaluarea capacităţii organizaţiei de a implementa strategia de advocacy şi compatibilitatea 
demersului faţă de viziunea şi misiunea organizaţiei / retelei  

Intreaga abordare subliniază însă necesitatea organizării etapelor şi a adaptării instrumentelor în 
funcţie de contextul şi condiţiile specifice în care se derulează iniţiativa dvs.  

Partea II are următoarea structură: 

o Planificarea strategiei de advocacy: logica procesului şi etape  

o Diverse tipuri de strategii şi abordări: exemple 

o Instrumente pentru principalele etape:  

- Instrumente pentru analiza situaţiei existente şi diagnostic 

- Instrumente pentru analiza factorilor interesaţi 

- Instrumente pentru alegerea şi formularea problemei 

- Instrumente pentru definirea schimbării dorite 

- Instrumente pentru selectarea modalităţilor de acţiune 

- Instrumente pentru evaluarea capacităţii de advocacy a organizaţiei  
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Partea I: Concepte şi Principii  
Vă propunem să incepem  cu construirea unui limbaj comun şi a unei înţelegeri comune care să ne 
ajute să explorăm procesul de advocacy şi  influentare a politicilor publice. Definiţiile pe care vi le 
propunem în prezentul ghid, au fost selectate din deja vasta literatura dedicata domeniului şi sunt 
menite să clarifice conceptele pe care se bazează perspectiva şi abordarea specifică a acestui ghid.   
In situaţia în care aveţi alte definitii preferate, sau alte opinii vă sugerăm să le consideraţi pe 
acestea doar ca subiecte de reflecţie! 

1. Democraţie şi organizarea societăţii civile 
a. Democraţie, asociere,  grupuri de interese  
Vă propunem pentu inceput, o scurtă explorare a conceptelor legate de democraţie, asociere şi 
procesul de formare a grupurilor, pentru că ne poate ajuta să clarificăm abordarea procesului de 
advocacy şi influenţarea politicilor publice.  
Credem că termenul “democraţie” naşte controverse mai ales în ţările care vin din sisteme totalitare, 
în primul rând din cauza problemelor create de procesul de tranziţie care a impiedicat şi întârziat  în 
multe locuri, materializarea promisiunilor democraţiei dar şi din cauza asocierii şi confuziei între 
cele două schimbări majore care au venit simultan:  democraţia politică şi economia de piaţă. Iar 
inceputurile economiei de piată în multe din tările foste comuniste, au fost marcate abuzuri, 
corupţie, lipsă de transparenţă, care au favorizat procese de imbogăţire rapidă a celor din cercurile 
puterii, au condus la creşterea sărăciei şi accentuarea inegalităţilor.     
Dicţionarele definesc democraţia ca fiind "guvernarea de către popor, care deţine puterea supremă 
şi pe care şi-o exercită în mod direct sau prin reprezentanţii lor, aleşi prin vot liber exprimat asigurat 
de sistemul electoral”. Fraza lui Abraham Lincoln, a rămas ca una din cele mai simple şi relevante 
definiţii: democraţia este guvernarea poporului, făcută de de popor şi pentru popor". Dicţionarele de 
teorii politice definesc diferite abordări şi forme ale democraţie în funcţie de diversele ideologii: 
democraţie liberală, democraţie populară, democraţia reprezentativă sau indirectă, democraţie 
directă sau participativă, social-democraţia.  
Dacă vrem să simplificăm, putem spune că democraţia se poate reduce la două categorii de bază: 
democraţia directă şi democraţia reprezentativă. In democraţia directă, toţi cetăţenii, fără 
intermediari aleşi sau numiţi, pot participa la procedul de luare a deciziilor publice. Insă este evident 
că acest sistem este practic aplicabil doar pentru un număr relativ mic de cetăţeni, cum ar fi în 
cadrul unei organizaţii sindicale locale, când membrii se pot întâlni să discute şi să voteze prin 
consens sau majoritate.  Modelul democraţiei reprezentative / reprezentării politice se bazează pe 
existenţa liderilor şi organizaţii care au rolul de a reprezenta interesele societăţii în sistemul politic. 
Gama diversă de interese este reprezentată în procesul de luare a deciziilor, iar rezultatul procesul 
de negociere la care participă reprezentanţii acestor interese reprezintă interesul public. Democratia 
este definită ca proces de negociere în care toate interesele semnificative din societate sunt 
reprezentate în mod formal. Asigurarea reprezentării intereselor celor care riscă să nu fie auziţi, 
pentru că nu au capacitate de organizare sau nu au un reprezentant oficial se face de organizaţii care 
îşi asumă această misiune în mod expres. 
Sistemele democratice sunt conduse de majoritatea care votează şi totdeauna apar grupuri 
minoritare care nu reuşesc să beneficieze de mecanismele democraţiei. Milioane de oameni nu 
votează niciodată într-o democraţie. Milioane de oameni nu cunosc sistemele electorale, drepturile 
lor de cetăţeni şi contribuabili, obligaţiile lor de membri ai statului respectiv. Milioane de oameni 
formează o zonă gri a democraţiilor, arareori li se aude vocea şi constituie potenţial spaţiu de 
manevră pentru extremişti, şarlatani şi cabotini fără substanţă. 
Cuvintele libertate şi democraţie sunt deseori folosite unul în loc de altul, dar nu sunt sinonime. 
Democraţia este într-adevăr un set de idei şi principii despre libertate, dar înseamnă şi un set de 
practici şi proceduri care s-au dezvoltat şi clarificat în timp. Putem spune simplu că democraţia este 
instituţionalizarea libertăţii.  Democraţia este mai mult decât un set de reguli şi proceduri 
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constituţionale care determină cum funcţionează guvernarea. Democraţia se bazează pe principiul 
că guvernele există ca sa-i servească pe cetăţeni.  
Într-o societate democratică, guvernarea este doar unul dintre elementele care coexistă în ţesătura 
societăţii care include instituţii diverse, partide politice, organizaţii şi asociaţii ale societăţii civile. 
Această diversitate este denumită pluralism, şi presupune existenţa unor grupuri organizate şi 
instituţii, independente de guvernare, care au legitimitate şi autoritate proprie. Cu alte cuvinte, 
putem spune că democraţia este prezentă şi infloreşte când cetăţenii şi grupurile organizate ale 
societăţii civile: 
• se implică şi îşi utilizează dreptul de participare la viaţă socială şi politică, făcându-şi auzită 

vocea în dezbateri publice- o societate democratica sănătoasă face “gălăgie” 
• îi percep pe cei alesi ca fiind responsabili în faţă cetăţenilor de acţiunile lor,   
• acceptă nevoia de toleranţă, recunoasc drepturile minorităţii şi principiul egalităţii de sanse.  
Libertatea de asociere este, alături de dreptul la libera exprimare, o caracteristică fundamentală a 
sistemelor democratice.  Dacă nu au dreptul de asociere şi mijloacele de a forma grupuri organizate, 
cetăţenii sunt izolaţi şi vulnerabili, putând deveni victime ale tiraniei autorităţii sau a sectorului 
privat. Formele de asociere ale societăţii civile au menirea de a echilibra modul de exercitare a 
puterii de către instituţiile statului. Monarhia din Franţa, de dinaintea revoluţiei era descrisă de 
Tocqueville ca un regim tiranic, care centralizase puterea şi atomizase individul, interzicându-i 
dreptul la asociere şi inaintare de petiţii în numele unui grup.  
In societăţile unde există un istoric al libertăţii de asociere, al libertăţii de exprimare şi informare, 
cetăţenii desfăsoară activităţi independente de cele guvernamentale, nu de puţine ori ajungând chiar 
în situaţii conflictuale cu cei care deţin puterea politică sau economică. Ei sunt educaţi şi informaţi 
atât despre la drepturile pe care le au, cât şi despre responsabilităţile puterii pe care au ales-o pentru 
a-i guverna, şi sunt conştienţi că sfera politicilor publice depăşeste cadrul partidelor politice şi a 
instituţiilor statului. 
În tările foste comuniste, inclusiv în Romania, deşi apetitul pentru asociere a cunoscut o crestere 
semnificativă, suntem încă departe de capacitatea de organizare şi mobilizare din tările cu tradiţie 
democratică. Am fost impresionată când am citit că în Marea Britanie peste 50% din persoanele 
adulte sunt membre în cel puţin o organizaţie neguvernamentală, în timp ce un procent semnificatic 
este inscris în mai mult de o organizaţie. Sigur că această situaţie reflectă şi structura heterogenă şi 
diversă a societăţii britanice din punct de vedere etnic, cultural, social şi al diversităţii de interese în 
general, dar ilustrează şi nivelul de maturitate al societăţii civile, în care cetăţenii au descoperit o 
nouă formă de putere prin care  influenţează deciziile publice. Si ceea ce este interesant, apetitul şi 
interesul pentru această formă de putere se dezvoltă concomitent cu pierderea increderii în partidele 
politice: de exemplu Societatea Regala pentru Protecţia Păsărilor are mai mulţi membrii decât toate 
partidele britanice la un loc! 
Motivaţia care-i face pe cetăţenii din societăţile cu experienţă democratică indelungată să se 
asocieze şi să acţioneze ca grup este foarte diversă: de la solidaritate socială, hobby şi interese 
culturale, interese economice sau opinii comune privind diverse decizii sau politici publice. Unele 
grupuri se formează ca reacţie la activitatea altor grupuri sau a  incapacităţii autorităţilor de a 
rezolva o problemă. Altele se nasc din start pentru a se opune politicilor guvernului, cum ar fi cea 
externă sau militară. Angajaţii formează sindicate, agenţii economici formează patronate. Grupurile 
care au reusit să-i atingă interesele, încep să se opună schimbării, cât şi altor grupe care pot să le 
facă să-şi piardă privilegiile prin promova interesele proprii.  
Democraţie a adus libertatea de exprimare a ideilor şi diferenţelor, libertatea de dezvoltare 
individuală, încurajarea creativităţii şi competiţiei, ceea ce înseamnă conflicte şi diferenţe. In 
Romania şi societăţile aflate în tranziţie, la aceste conflicte se adaugă cele moştenite din perioada 
comunistă şi cele create de schimbările tranziţiei, adică mai multe diferenţe între indivizi şi grupuri.    
Diversi teoreticieni au analizat modul de formare a grupurilor informale şi a organizaţiilor societăţii 
civile şi prezenţa lor în viaţa publică: 
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• Putman analizează grupurile din punct de vedere al capitalului social, ca mecanisme de întărire 
a capacităţii cetăţenilor de a se ajuta singuri, fără să depindă de asistenţă guvernelor.   
• Buchanan şi Tullock1 definesc rolul grupurilor în viaţa publică pe baza teoriei opţiunii publice 
(public choice) explicând realizarea intereselor grupurilor organizate, in defavoarea celor ne-
organizate.  
• Bentley şi Truman au analizat rolul jucat de grupurile de interes în construirea colaborării 
sociale şi politice, relaţia cu partidele politice  şi şansa lor de provoca schimbari majore.  

b. Reprezentare şi participare 

Oricare ar fi însă raţiunea asocierii şi modul de formare a grupurilor şi organizaţiilor 
neguvernamentale, faptul că sunt create prin asocierea indivizilor cu probleme, interese şi obiective 
comune, le conferă acestora rolul de intermediar între ceteţean şi instituţiile publice sau private,  
pentru a reprezenta şi a servi aceste interese comune intr-un mod articulat.  
Peste tot in lume participarea individuală la procesul de elaborare a politicilor publice ar fi extrem 
de limitată dacă nu ar exista organizaţii neguvernamentale care să faciliteze reprezentarea 
intereselor şi să asigure promovarea acestor interese prin influenţarea deciziilor publice. 
In societăţile democratice, organizaţiile neguvernamentale constituie mecanismele eficiente prin 
care cetăţenii sunt reprezentaţi şi participă la  guvernare. ONG-urile reprezintă de fapt multitudinea 
de profiluri, interese şi aspiraţii prezente într-o societate, care devin coerente, reprezentate şi vizibile 
în viaţa publică doar prin activitatea acestor organizaţii. Toate ONG-urile pot avea un rol important 
în identificarea şi promovarea interesului public (deşi nu toate conştientizează acest lucru).  
Reprezentarea este legată de problema legitimităţii şi a credibilităţii celor care işi fac auzită vocea 
Evoluţia sectorului şi activitatea ONG-urilor în ţările foste comuniste cât şi în Romania a condus la 
creşterea recunoaşterii rolului pe care acestea îl joacă în consolidarea democraţiei şi construirea unei 
societăţi civile active, sănătoase şi responsabile. 
Cu cât probleme sociale şi economice aduse de tranziţie s-au acutizat, şi în paralel cu lipsa de 
satisfacţie privind comportamentul clasei politice, s-a observat şi la noi şi în celelalte tări foste 
comuniste o creştere a apetitul organizaţiilor societăţii civile pentru participare şi implicare în 
procesele de rezolvare a problemelor cu care se confruntă grupul, comunitatea sau societatea, cum 
ar fi inegalitatea socială, şomajul, încălcarea drepturilor omului, creşterea ratei criminalităţii, 
corupţia, distrugerea patrimoniului cultural, poluarea mediului etc. 
Cînd se analizează “problemele critice” ale unei societăţi, totdeauna se constată că apare un proces 
de segmentare a populaţia. Din totalul publicului o parte ia contact cu un fenomen. Din cei care au 
experienţe personale cu un fenomen, o parte îl identifică drept problemă critică. Din cei care îl 
identifică drept problemă critică, o parte încearcă să o înţeleagă. Din cei care încearcă să o înţeleagă 
o parte se mobilizează în vederea schimbării. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                             
1 Buchanan, James M., and Gordon Tullock. The Calculus of Consent. 1962 

Societate 

Cei care au contact cu  
“problema”
Cei care o identifică 
problema drept “critică”
Cei care încearcă să 
înţeleagă problema critică
Cei care se mobilizează 
în vederea schimbării 
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Minoritatea care se mobilizează în vederea schimbării sînt militanţii, cei care militează pentru 
rezolvarea problemei critice respective şi işi asumă sarcina de a-i reprezenta pe cei afectaţi de 
problemă şi a le face face auzită vocea. De multe ori, ei nu sunt cei afectaţi direct, ci elite/ 
profesionisti.   
Participare înseamnă aşa cum am mai menţionat libertate, responsabilitate, responsabilizare, dar şi 
legitimitate, percepţia asupra puterii autorităţii şi a puterii proprii. Participarea este în acelaşi timp 
un principiu şi un instrument de a include câţi mai mulţi cetăţeni în procesul de influenţare a 
politicilor publice şi promovarea schimbărilor. Participare înseamnă aprecierea şi respectul pentru 
diversitate, toleranţă şi solidaritate socială. 

c. Rolul ONG-urilor in promovarea şi consolidarea democraţiei 
Dacă nu sunteţi mulţumit cu situaţia de astăzi, nu există decât două opţiuni: 
o Să nu faceţi nimic şi să continuaţi să trăiţi în aceeaşi situaţie! 
o Să decideţi să vă implicaţi şi să contribuiţi la schimbare! 

Chiar într-o societate democratică există întotdeauna grupuri sociale dezavantajate care nu 
beneficiază de valorile democraţiei, de redistribuirea resurselor financiare şi de şanse egale de 
dezvoltare. Experienţa  unor societăţi mai bogate şi mai stabile decît a noastră ne arată că statul are 
forţe şi resurse limitate. Administraţia publică centrală şi locală abia rezolvă, cu resurse niciodată 
suficiente, problemele colective fundamentale: apărarea, securitatea internă, serviciile publice 
naţionale de educaţie şi sănătate, reglementarea vieţii sociale, politice, economice, protecţia socială 
a pensionarilor şi şomerilor şi alte responsabilităţi constituţionale.  
Desigur că fenomenele negative care apar in  democraţie si in  economia de piaţă, generate şi de 
mentalităţi opace pot într-adevăr să fie analizate şi uneori rezolvate de chiar autoritatile publice 
Societatea civilă, prin intermediul ONG-urilor, are rolul de a atrage atenţia statului asupra neglijării 
unora dintre îndatoririle sale, asupra încălcării cu sau fără intenţie a unor drepturi legitime ale 
cetăţenilor săi, mai ales ale celor aparţinând grupurilor dezavantajate! 
Organizaţiile societăţii civile sunt cele care pot contribui la creşterea nivelului de notorietate a 
problemelor colectând date, informaţii, mobilizând resursele necesare, propunând soluţii de 
rezolvare a acestor probleme şi influenţând autorităţile publice în formularea politicilor publice şi 
selectarea soluţiilor adecvate. 

Organizaţiile societăţii civile, pot să încerce să rezolve singure problema sau să influenţe statul şi 
societatea civilă pentru rezolvarea problemei. Astfel putem spune că  ONG-urile pot derula în 
esenţă următoarele tipuri de programe:  

• Programe care se adresează direct grupului de beneficiari, cum ar fi colectare şi distribuire 
resurse materiale şi financiare celor care au nevoie de ele, furnizare de servicii specifice către 
grupul/ categoria pentru care s-au constituit şi în favoarea căruia acţionează 

• Programe care se adresează guvernanţilor şi care urmăresc influenţarea guvernării şi instituţiilor 
publice pentru rezolvarea problemelor critice la nivelul societăţii sau grupului şi îmbunătăţirea 
situaţiei celor defavorizaţi, prin eforturi de a modifica mecanismelor legislative, iniţierea şi 
implementarea de programe, proiecte care produc schimbările dorite. In mod tradiţional, 
sectorul neguvernamental se axează în general pe următoarele categorii de cereri / solicitari 
privind comportamentul guvernanţilor: transparenţa procesului de luare a deciziilor şi asigurarea 
mecanismelor de participare, dialog şi negociere, distribuţia echitabilă a resurselor şi 
accesibilitatea şi calitatea serviciilor publice 

• Programe care urmăresc influenţarea opinii publice sau a unei părţi din public prin informarea şi 
creşterii nivelului de cunoştinţe referitoare la problema critică respectivă sau stimularea 
participării   
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Desigur că fiecare organizaţie neguvernamentală îşi dezvoltă programele şi activităţile în 
concordanţă cu misiunea şi viziunea asumată, valorile şi principiile la care aderă, şi nevoile şi 
idealurile grupului în numele căruia acţionează.  

Dacă însă poziţionăm rolul organizaţiilor neguvernemantale într-o perspectivă mai largă, în raport 
cu procesul de dezvoltare a societăţii civile şi consolidare a democraţiei şi analizăm marea 
diversitate de programe şi activităţi iniţiate şi derulate de ONG-uri, putem definii rolul complex pe 
care acestea îl joacă în promovarea schimărilor, chiar dacă nu întodeauna în mod conştient.  

Vă propunem să reflectaţi asupra diverselor roluri şi a modul în care se corelează diversele activităţi  
iniţiate şi implementate de ONG-uri care integrează programele de influenţare a guvernarii în 
perspectiva consolidării  democraţiei şi societăţii civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•   Creşterea nivelului de participare a cetăţenilor  
Participarea este instrumentul cel mai important in iniţierea, informarea şi promovarea schimbărilor. 
Dacă ONG-urile doresc să influenţeze guvernarea pentru a rezolva problemele critice şi a creşte  
nivelul de notorietate a problemelor, atunci ar putea să includă activităţi care urmăresc construirea şi 
consolidarea mecanismelor care asigură participarea cetăţenilor şi stimularea implicării active şi 
directe a acestora cum ar fi de exemplu: 
- Dezvoltarea componentei de participare a beneficiarilor şi cetăţenilor din cadrul 

cadrul strategiei de influenţare a guvernării 
- Dezvoltarea de programe de instruire, informare şi motivare pentru exprimarea opiniilor care 

vizează schimbarea modului în care cetăţenii/ beneficiarii percep puterea şi rolul lor în relaţie cu 
aceasta şi increderea în forţele proprii  

- Iniţierea sau implicarea în activităţi de colectare date, consultare polulaţie, cercetare şi 
elaborare studii privind problemele existente şi oportunităţile de dezvoltare 

- Implicarea mass-mediei in programele de educare şi informare sau dezbaterile publice 
- Dezvoltarea de programe de construire a capacităţii de organizare şi auto-reprezentare a 

grupurilor defavorizate, de dezvoltarea relaţiilor între indivizi in cadrul comunitătilor  

•  Implicarea in dezvoltarea şi implementarea de soluţii pentru problemele sociale şi economice   

Pentru a obţine schimbări reale şi durabile la nivelul societăţii sau pentru grupul pentru care 
acţionaţi, cum ar fi reducerea excluziunii sociale, reducerea sărăciei etc., efortul de influenţare a 

Dezvoltare comunitară, 
dezvoltare socio-economică 
locală 

Consolidarea democraţiei- 
şi a societăţii civile  

Influenţarea guvernanţilor 

Participarea cetăţenilorInfluenţarea culturii 
şi 
comportamentelor 
Crearea/schimbarea  
culturii politice 
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guvernanţilor trebuie integrat intr-o perspectivă strategică mai largă, care vizează dezvoltarea 
economică şi socială. Acest lucru poate însemna: 
- Iniţierea şi /sau implicarea în procese de elaborare a strategiilor de dezvoltare economică şi 

socială la nivel local/regional sau a celor tematice (strategii de imbunătăţirea situaţiei comunităţii 
roma, programe adresate mediului rural, femeilor singure, etc) 

-  Initierea sau implicarea în activităţi care urmăresc dezvoltarea parteneriatelor între organizaţiile 
din diversele sectoare, public privat şi cel al societăţii civile şi participare la formarea şi 
activitatea reţelelor (alianţe, coaliţii) pentru schimb de experienţă şi informaţii cu organizaţii cu 
activităţi complementare  

- Iniţierea şi implicarea in campanii de educare si informare a opiniei publice, autorităţilor si 
grupului de beneficiari 

• Influenţarea culturii şi comportamentelor, Crearea / schimbarea culturii politice 
Schimbarea unei legi nu schimbă automat structura şi cultura care perpetuează o problemă critică, 
cum ar fi de exemplu o situaţie de excluziune. Pentru ca schimbările pe care doriţi le promovaţi 
pentru grupul dvs. de beneficiari  să devină realitate şi să aibă un impact real asupra bunăstării şi 
calităţii vieţii celor pentru care acţionaţi,  eforturile de influenţare a guvernării trebuie corelate cu 
activităţi care influenţează cultura şi comportamentele, atât pe cele ale guvernanţilor cît şi pe cele 
ale cetăţenilor. Posibile activităţi care să contribuie la acest lucru sunt următoarele: 
- Programe de formarea pentru lideri locali, care se adresează liderilor existenţi sau liderilor 

informali, fie ei din sectorul guvernamental sau neguvernamental, pe teme legate de 
managementul schimbării şi planificare strategică, participare cetăţeni la procesul de luare a 
deciziilor, elaborare de politici publice, surse de putere, negociere, comunicare, analiza de 
politici publice şi analize riscuri,  

- Iniţierea / implicarea în programe de educaţie civică in scoli, facultăţi pe teme legate de 
democraţie pusă în practică şi poveşti de scucess: participarea cetăţenilor la luarea deciziilor, 
managementul conflictelor si a diferenţelor, drepturile omului,  

- Iniţierea de dezbateri si ateliere de lucru itinerante şi mediatizate, pe teme specifice, legate de 
problemele critice, cu participarea reprezntanţii autorităţilor si ai sectorului neguvernamental, 
care urmăresc impunătăţirea comunicării şi construirea increderii intre administraţia publică şi 
societatea civilă 

- Colectarea şi promovarea de bune practici privind implicarea cetăţenilor în viaţa comunităţii 
- Modelarea atitudinii autorităţilor si cetăţenilor pentru construirea consensului  

• Consolidarea democraţiei şi a societăţii civile  
Consolidarea democraţiei este un proces continuu. ONG-urile  pot integra in programele de 
influenţare a guvernării în vederea promovării de schimbări în favoarea grupului de beneficiari 
pentru care acţionează, următoarele tipuri de activităţi: 

- Programe de monitorizarea democraţiei şi bunei guvernări 
- Programe care să urmărească creşterea transparenţei procesului de luare a deciziilor de interes 

public şi asumarea raspunderii privind deciziile de interes public 
- Iniţierea şi implicare în procese participative care urmăresc îmbunătăţirea calităţii şi 

legitimităţii deciziilor publice prin elaborarea de soluţii şi propuneri cu implicarea diectă a 
reprezentanţilor societăţii civile şi a cetăţenilor. 

- Studii de evaluare a impactului diverselor decizii, programe sau politici publice şi analiza ex-
ante a propunerilor de programe /politici  

In capitolele următoare vă propunem să explorăm mai în detaliu ce inseamnă influenţarea 
guvernării, analizand ce fac guvernanţii şi procesul prin care organizaţiile societăţii civile 
influenţează plauirile şi activitatea acestora, adică să definim ce sunt politicile publice şi ce 
inseamnă activitatea de advocacy.  
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2. Ce sunt politicile publice  
a.Politică şi Politici 

Termenul de politică are în limba română, ca şi în alte limbi cu origine latină, înţelesuri şi conotaţii 
diferite, care crează confuzii, mai ales când vorbim despre conceptul de politici publice.   
Explicaţia e simplă: în domeniul politicilor publice, termenul de politică este preluat din limba 
engleză, unde există cuvinte diferite pentru noţiuni – policy şi politics - pentru care limba română 
foloseşte doar un singur cuvânt! 
Când aud cuvântul politică, în mod normal, la noi, oamenii se gândesc la activitatea partidelor 
politice şi a oamenilor politici, la declaraţiii politice şi campanii electorale. In general subinţeleg un 
proces de negociere între oamenii şi formaţiunile politice, care nu este foarte transparent şi în al 
cărui limbaj işi recunosc cu greu interesele, preocuparile şi problemele reale.  
De ce oare pentru mulţi oameneni cuvântul politică are conotaţii negative şi este asociat cu 
comportamente fără scrupule, favoritism, şi corupţie? O explicaţie ar fi tocmai acest proces de 
negociere prin care de fapt se decide cine vor fi beneficiarii deciziilor, ce vor primi aceştia, cum şi 
când vor beneficia! Adică înţelegerea politicii ca procesul prin care se produc politici publice!  
Recunoaştem că, deşi în multe teorii procesul de elaborare şi implementare a politicilor publice este 
prezentat ca un proces raţional de luare a deciziilor pentru rezolvarea problemelor de interes public, 
el este în fapt şi un proces politic de negociere nu foarte transparent şi nici foarte raţional, pentru că 
este influenţat de circumstanţele în care sunt luate deciziile şi de o multitudine de factori, care nu 
pot fi in totalitate controlaţi, ca orice proces de management al schimbării, aşa cum vom vedea în 
continuare. 

Dacă acceptăm ideea că politica este expresia voinţei instituţiilor statului, atunci putem spune că 
politicile publice sunt punerea în practică a acestei voinţe, adică reprezintă procesul prin care 
guvernele îşi transpun viziunea politică în programe şi acţiuni cu scopul de a produce schimbări în 
lumea reală.  

Vorbim de politici publice, atunci când o autoritate publică, centrală sau locală intervine în mediul 
social, economic, cultural printr-un set de reglementări şi un program coordonat de acţiune care 
urmăreşte rezolvarea problemelor apărute în sectorul respectiv. Politicile publice sunt de fapt 
procese de luare a deciziilor coordonate şi implementate de către autorităţile publice.  

Vă propunem următoarea definiţie care ilustrează complexitatea dar şi dificultatea acestei noţiuni: 

Politicile publice reprezintă o combinaţie dinamică de ţeluri, reguli, acţiuni, resurse, stimulente şi 
comportamente, care urmăresc anumite schimbări si pot avea impact asupra celor 3 mari sectoare 
ale societăţii: sectorul public, societatea civilă, sectorul privat. 
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b.Politici formale şi politici informale  
 
Parte din confuzia de termeni este datorată şi faptului că utilizam acelaşi termen cu mai multe 
inţelesuri: vorbim de politici publice când avem de-a face cu o decizie publică care afectează viaţa 
oamenilor, dar vorbim de politici publice şi atunci când avem o declaraţie de intenţie a unui 
organism public privind promovarea unei schimbări (rezolvarea unei situaţii negative, 
necorăspunzătoare) în domeniul în care aceasta are atribuţii şi responsabilităţi. Folosim deci aceleaşi 
cuvânte când vorbim de: 
• politici publice care rămân la stadiul de declaraţie politică şi politici publice care includ şi 

planuri şi proceduri de implementare urmărind schimbări concrete in domenii specifice pentru 
categorii de populaţie bine definite!  

• politici formale, care sunt documente scrise, legi reglementări, planuri de măsuri care specifică 
nivelul şi modul de utilizare a resurselor publice, proceduri şi structuri resposabile de 
implementarea măsurilor şi acţiunilor şi politici informale ilustrate de  ceea ce se intâmplă de 
fapt în societate, ca efect al comportamentelor decidenţilor şi instituţiilor publice pe care acestea 
le coordonează, indiferent de declaraţiile politice ale guvernanţilor si prin opozitia fapte – vorbe.    

Cu toate acestea, atât politicile formale cît şi cele informale ilustrează atitudinea, priorităţile şi 
rezultatul procesului de negociere politic. 
Politici formale se inscriu într-un cadru general de acţiune, fapt care ne permite să le diferenţiem 
faţă de simple măsuri izolate (deşi şi acestea pot reflecta o intenţie sau un comportament, şi pot avea 
ca efecte schimbări). Ele se bazează pe norme şi valori asmate şi declarate, au obiective şi scopuri 
bine definite, care vizează grupuri şi categorii sociale a căror cauză este afectată de politica în cauză 

Politicile informale sunt in mai mare masura reflectarea performanţelor şi capacitatii de funcţionare 
a sistemului public: 
- pot ascunde decizia guvernanţilor de a nu face ceva – a ignora anumite probleme, indiferent de 

declaraţiile politice 
- pot fi ilustrate prin comportamentul instituţiilor şi al funcţionarilor publici care, prin modul de 

implementare şi interpretare a unei legi/proceduri/ decizii influenţează sau chiar deturnează 
schimbările vizate de o anume politică publică.  

- evidenţiază faptul că nu doar legislativul, responsabil de initierea legislaţiei, reglementărilor şi 
deciziilor este implicat în procesul de politici publice ci şi executivul care este responsabil de 
asigurarea mecanismelor de implementare a programelor, proiectelor şi priorităţilor 
guvernamentale si administratia publica / serviciul public in ansamblul sau care nu poarta insa 
raspunderea politica  

Dacă vrem să simplificăm, se poate spune că guvernanţii şi instituţiile publice pot face politici 
publice în mai multe moduri: creând sau amendând o politică publică sau nefăcând nimic în 
domenii în care sunt probleme, prin amânare sau ignorare sau interpretând şi implementând o 
politică publică  

Unele teorii structurează, din perspectiva guvernanţilor şi a instituţiilor publice responsabile, două 
mari categorii de politici publice, în funcţie de conţinutul acestora:  
- Politici publice care definesc drepturile şi obligaţiile legale ale persoanelor fizice şi juridice, 

limitând acţiuni nedorite sau oferind stimulente pentru acţiuni dorite. 
- Politici publice care reglementează comportamentul oficialilor aleşi şi a funcţionarilor publici, 

atât  în interacţiunea instituţiilor publice cu cetăţenii cât şi între instituţiile publice 
Abordarea pe care vi-o propunem în acest Ghid se concentreaza asupra modului în care o politică 
este pusă în practică, explorând dincolo de modalitatile de a influenta conţinutul unei politici 
publice modalităţile de a influenţa si politicile informale, adică modul de funcţionare a 
sistemului, modul de luare a deciziilor publice, cultura şi comportamentul la nivelul instituţiilor 
publice şi al societăţii in ansamblu.  
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c.Politici publice şi managementul schimbării  
 
Există două abordări în promovarea schimbările din perspectiva politicilor publice: 
o Perspectiva Legalistă – corespunzătoare activităţii de advocacy de tip sectorial, care vizează 
schimbările de conţinut ale legilor, reglementărilor sau conţinutul politicilor publice formale, aşa 
cum au fost ele descrise la primul nivel de impact al activităţii de advocacy.  
In această abordare, promovarea schimbărilor presupune concentrarea pe aplicarea legilor elaborate 
de parlament şi guvern, şi abordează schimbările legislative şi ale politicilor ca pe un proces mai 
degrabă închis, specifi şi limitat în timp, care se încheie în momentul în care au fost luate deciziile.  
o Perspectiva Managementului schimbării, - corespunzătoare activităţii de advocacy care 
vizează schimbări ale modului de luare a deciziilor şi funcţionare a sistemului, corespunzătoare 
nivelului 2 şi 3 de impact al activităţii de advocacy.  
Această perspectivă se concentrează pe modul în care este organizat sistemul, cat de deschis este 
acesta către sugestii şi colaborare şi abordează schimbarea ca pe un proces continuu şi transparent, 
bazat pe ideea de parteneriat şi interacţiunea între factorii interesaţi, implementatori şi mediul socio-
politic, care se încheie în momentul în care se realizează schimbările dorite şi impactul scontat.  
In mod evident , Ghidul vă propune ce-a de-a doua perspectivă! 
Intrebarea fundamentală legată de procesul de schimbare este CUM şi DACĂ schimbarea poate fi 
controlată şi facilitată. Si, în cazul nostru, cum  se poate petrece o schimbare la nivelul politicilor 
publice! 

Fără să avem pretenţia de a clarifica definitiv acest subiect complex, vă propunem să reflectaţi 
asupra câtorva dintre idei fundamentale din teoria de management al schimbărilor:  

A. Schimbarea un proces complex care are loc la mai multe nivele: individual, al grupurilor sau 
organizaţiior, al mediului în care aceste grupuri organizaţii işi desfăşoară activitatea şi al contextului 
mai larg (modul de funcţionare al sistemul la nivelul de comunitate, societate)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Nici unul din aceste nivele nu este static, ci în continuă schimbare 

Teoriile de management al schimbării au la bază două principii: 
o Abordarea sistemică: dinamica sistemului este diferită de dinamica parţilor componente 
o Abordarea constructivistă:  harta nu este acelaşi lucru cu teritoriul pe care-l reprezintă 

Aceste teorii arată că intervenţia asupra unor sisteme complexe este dificilă, pentru că: 

Individ 

Grup/ organizaţie 

Mediu / sistem 
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- Procesul schimbării are loc indiferent dacă vrem sau nu, schimbările pot apare în mod 
neaşteptat, de multe ori sunt neplanificate, nedorite şi, în unele situaţii mai puţin fericite, chiar 
scăpate de sub control, având efecte nedorite.   

- Sistemele complexe sunt într- continuă schimbare (până când reuşim să întelegem contextul 
prezent şi problemele şi decidem ce să facem, situaţia devine deja diferită) iar schimbarea nu 
poate fi controlată în totalitate 

-  Toate procesele din cadrul unui sistem sunt dinamice şi pot fi influenţate, doar printr-o 
abordare sistemică 

- Nu avem timp, resurse şi putere să înţelegem toate relaţiile şi influenţele şi să explorăm toate 
alternativele  

- Nu este posibil să prevezi toate efectele şi relaţiile între diverşii factori de influenţă, care în 
majoritatea lor acţionează haotic 

 
C. Dacă nu poţi controla schimbarea în totalitete, poţi să încerci să anticipezi şi să reduci la 
minim schimbările nedorite şi neplanificate 

 In acest demers este crucial să iţi planifici cu grijă toate acţiunile, adică să ai o abordare strategică: 

a. Să decizi asupra abordării în funcţie de urgenţa intervenţiilor şi de mediu în care acţionezi: 
favorabil schimbării sau rezistent la schimbare. Conform teoriei contextuale2 atunci când decizi 
asupra strategiei de management al schimbării, decizi între următoarele opţiuni: 
 

Tipul de mediu             Timpul disponibil 
 Mediu care sprijină 

schimbarea 
Mediu rezistent la 

schimbare 
Timpul nu este un factor important de care 
să se ţină seama în luarea deciziilor 

Bazaţi-vă deciziile pe o 
strategie de colaborare 
inclusivă 

Bazaţi-vă deciziile pe o 
strategie de  alianţe  

Timpul este un factor important de care să 
se ţină seama în luarea deciziilor 

Bazaţi-vă deciziile pe o 
strategie de consultare  

Bazaţi-vă deciziile pe o 
strategie de utilizare a 
puterii  

 
b. Să încerci să iniţiezi schimbarea în zonele în care deţii controlul, ai capacitate şi resurse pentru 

a putea:  
- Planifica şi implementa schimbări pozitive  
- Anticipa schimbările nedorite - aşteptate sau neaşteptate, şi a reduce efectele lor negative  

c.   Să-i implici cât mai devreme în proces atât pe cei care sprijină schimbarea, cât şi pe cei care 
se opun schimbării 

Ce ne învaţă util teoria managementului schimbării pentru demersul  de influenţare / schimbare a 
politicilor publice în abordarea pe care descris-o? 

• Intre schimbarea dorită şi cea reală există diferenţe, important este modul în care este ea 
pusă în practică şi efectele reale  

Schimbarea politicilor publice este un proces complex, care antrenează la rândul lui serii de noi 
schimbări ale căror efecte se văd în timp. Când vorbim de politici publice, foarte rar putem vorbi 
de o decizie punctuală, de obicei este vorba de o combinaţie de decizii politice, tehnice, 
administrative. Chiar dacă vorbim de primul nivel de impact al activităţilor de advocacy, adică de 
schimbări de conţinut al legislaţiei, reglementărilor, politicilor formale, schimbările în lumea reală 
nu sunt pur şi simplu cele prevăzute şi dorite: 

                                             
2 Dunphy şi Stace: Theory of Contingency-Based Model of Change Strategies  
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• Schimbarea unei legi care reglementează un sector, are de obicei efecte intr-o diversitate de 
domenii, care nu sunt în totalitate anticipate 

Anunţata reformă a pensiilor de exemplu, va avea influenţe în sistemul asigurărilor sociale şi de 
sănătate, în sistemul de impozitare a firmelor private şi a agenţilor economici, dar şi în alte 
sectoare cum ar fi învăţâmânt, cercetare, din cauză reducerii  resurselor disponibile. 

• Legislaţie şi reglementări care par să rezolve o problemă, nu produc efectele scontate după 
implementare, deoarece nu au fost bine puse la punct mecanismele de coerciţie şi monitorizare a 
respectării legii  

De exemlu, legislaţia privind accesibilitatea persoanelor cu handicap fizic în instituţii de interes 
public a dus la construirea în multe localităţi a unor “derdeluşuri” pentru copii, dar nu a rezolvat 
problema acesului  
Accesibilizarea mediului fizic şi a transporturilor a fost tratată mai intai în Legea 519/2002 care 
prevedea termenul 31 decembrie 2003 pentru asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu 
handicap - adaptarea clădirilor instituţiilor publice, culturale, sportive sau de petrecere a 
timpului liber, magazine şi restaurante, sediile prestatorilor de servicii către populaţie, precum şi 
căile publice de acces. Noua lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap promulgată in 4 decembrie 2006 prevede modificări în termenele pentru accesibilizarea 
spaţiului public –nu mai este precizat termenul final până la care este obligatorie accesibilizarea 
clădirilor de utilitate publică astfel încât să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu 
handicap.   
Fundatia Soul to Soul, o organizatie a utilizatorilor de scaune rulante din Ramnicu Valcea a 
evaluat in teren in 2007 accesibilităţile fizice la nivelul municipiului Ramnicu Valcea (rampele 
existente, precum si respectarea conditiilor: inclinatie, latime, bare laterale de sustinere, rampe 
antiderapante, acces in institutie pe usa lata de 90 cm, acces pe scarile din instituie, toalete 
adaptate): 
- in institutii publice de interes pentru persoanele cu handicap (Primarie, Judecatorie, Tribunal, 

Procuratura, Politie, DGASPC, AJOFM, DMSSF, DSP etc);  
- servicii (transportul in comun la nivel local, statii de autobuze, farmacii, cabinete medicale, 

dispensare, spitale, banci, magazine, restaurante, cofetarii, hoteluri, restaurante, grupuri 
sociale publice, stranduri, cabine telefonice, telefoane publice, teatre, cinematografe, muzee);  

- semnalizarea sonora si acustica pentru nevazatori si hipo-acuzici;  
- trotuarele din cele 8 cartiere: Ostroveni, Nord, 1 Mai, Traian, Goranu, Colonie Nuci, 

Stolniceni, Copacelu.  
Situatia generala la nivelul municipiului Rm. Valcea, ilustrează măsura în care legea a produs 
efectele dorite: din 1060 obiective evaluate 378 sunt accesibile si 695 neaccesibile.  
Pentru instituţiile publice, din 36 institutii evaluate, 7 sunt accesibile, 29 neaccesibile 
Pentru firme private : din 314 evaluate,  94 sunt accesibile, iar 220 neaccesibile 

• Intervenţii minore în legislaţie, pot avea efecte majore  

În Polonia, ONG-urile s-au implicat activ în activităţi de advocacy care au urmărit promovarea 
legii medierii, prin care acestea erau recunoscute ca potenţiali furnizori de servicii de mediere. 
Apariţia legii însă nu a crescut interesul pentru serviciile pe care le furnizau acele ONG-uri, deşi 
medierea oferea o alternativă avantajoasă la rezolvarea litigiilor prin instanţele de judecată, atât 
ca durată, cât şi din punct de vedere al costurilor.  Situaţia nu s-a schimbat decît în momentul 
apariţiei unui nou articol în legislaţia care reglementa divorţul, prin care se stipula, că înainte de a 
ajunge în instanţă, părţile trebuie să cadă de acord asupra modului de împărţire a bunurilor. Din 
acel moment, organizaţiile care furnizau servicii de mediere au fost asaltate de cereri, şi medierea 
a inceput să fie utilizată în mai multe domenii.  
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• Schimbarea depinde de cele 3 nivele: individ, organizaţie, mediu /sistem 
In procesului de influenţare a politicilor publice, fiecare din aceste nivele este important: 
o Liderii implicaţi (de pe ambele fronturi, cel guvernamental şi cel neguvernamental)  
o Capacitatea şi deschiderea grupurilor şi organizaţiilor (publice şi ale societăţii civile) 
o Mediul în carea acţionează /funcţionează grupurile /organizaţiile implicate şi contextul general  
Chiar în situaţia în care există deschidere şi dorinţă de implicare la nivelul liderilor formali şi 
informali din sectorul neguvernamental şi guvernamental, există limite de cunoaştere şi 
comportamentale, care ţin capacitatea individuală, mediul organizaţional  (atât al decidenţilor, cât şi 
al grupurilor / organizaţiilor neguvernamentale) şi de circumstanţele în care se iau şi se 
implementează deciziile: 
o Nivelul de cunoaştere al celor implicaţi în proces este limitat, fragmentat şi incomplet 
o Tendinţa de a lua decizii bazate pe experienţei şi deciziile anterioare limitează creativitatea şi 

ingustează câmpul de opţiuni care ar putea fi evaluate (întâlnită atât în instituţiile publice, care 
operează într-un sistem birocratic dar şi în organizaţiile neguvernamentale)  

o Fondurile limitate accentuează preferinţa pentru soluţii simple, care aparent remediază 
problemele, în faţa unor soluţii radicale, aparent mai complicate/ complexe şi în consecinţă 
posibil mai costisitoare 

o Implicarea unui numar mare de  actori şi instituţii cu cultură, valori,  percepţii  şi 
comportamente diferite poate face relaţionarea şi comunicarea dificile 

o Pe parcursul procesului pot intervenii schimbări majore, neaşteptate din raţiuni politice care nu 
au legătură cu conţinutul politicii publice  

o Actorii care participă sunt sensibili la schimbările politice şi relaţiile între instituţii de multe ori 
sunt influenţate de compabilitatea între liderii lor  

Capacitatea de a promova şi gestiona schimbarea depinde de existenţa unor cunoştinţe şi abilităţi la 
nivel individual şi al organizaţiei care se implică în procese de influenţare a politicilor publice. 
Intre cele mai importante enumerăm: 
o Nivelul de informaţii şi capacitate de a colecta şi agrega informaţii  
o Capacitate de analiza şi diagnostic 
o Creativitate şi capacitate de a elabora viziunea asupra schimbării 
o Deschiderea spre experiment şi învăţare 
o Capacitate de planificare şi evaluare riscuri 
o Capacitate de implementare a schimbărilor planificate 
o Capacitate de evaluare a progresului şi flexibilitatea şi adaptare continuă  
• Schimbarea unei politici nu schimbă automat valori şi comportamente  
Schimbarea unei politici poate aduce legi şi reglementări noi, schimbare de priorităţi, alocare de noi 
resurse, acordarea de facilităţi sau îmbunătăţirea unor servicii publice. Sigur că toate aceste lucruri 
aceste lucruri sunt importante, dar dacă schimbarea dorită vizează schimbări de comportamente şi 
valori, acestea nu se schimbă doar ca urmare a apariţiei unei noi reglementări.  
Schimbarea unei politici publice înseamnă şi schimbarea comportamentului oamenilor, fie ei din 
structurile autorităţii sau din societatea civilă.  
Dacă politica publică nu conţine în mod explicit activităţi care să promoveze această schimbare la 
nivel individual, prin activităţi specifice, cum ar fi campanii de informare, educare şi instruire, 
dezbateri publice, etc, politica publică riscă să nu creeze efectele scontate.  
Un exemplu relevant este legea 544 liberului acces la informatii de interes public, care nu s-a 
bucurat de un interes major nici din partea societăţii, nici din partea mass mediei.  
•  Planificare intervenţiilor şi gândirea strategică sunt cruciale în demersul de influenţare a 

politicilor publice si a schimbărilor din societate 
Considerăm ca abordării procesului de influenţare a politicilor publice pe baza managementului 
schimbării, faţă de abordarea legalistă de care am vorbit, ne ajută să ne structurăm modul de gândire 
şi să abordăm procesul de intervenţie mai sistematic şi organizat.  
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Câteva dintre cele mai importante avantaje ale acestei abordări sunt următoarele:  

• Ne învaţă să definim amploarea intervenţiilor şi efectele lor asupra sistemului într-un context 
dinamic şi cu o perspectivă mai largă de timp 
• Ne ghidează către rezultate concrete cu impact pozitiv, ajutându-ne să ne concentrăm pe 

activităţi care sunt sub controlul nostru 
• Ne propune să estimăm de la început schimbările dorite, să analizăm oportunităţile şi riscurile 

care ar putea aparea, contribuind astfel la creşterea predictibilităţii impactului 
• Ne recomandă să identificăm disfuncţionalităţi pe tot parcursul procesului şi să reacţionăm 

prin măsuri concrete  
• Ne ajută să înţelegem rolul liderilor, al echipei şi al organizaţiilor  
• Ne ajută să ne definim modul de relaţionare cu factorii de putere şi ceilalţi actori implicaţi, să 

înţelegem harta interacţiunilor care conduce la îmbunătăţirea coordonarii între instituţii şi 
organizaţii şi implicarea acestora în viaţa socială  

Şi, înafară de avantajul acestei gândiri strategice, are efecte concrete: 
• Creşte şansa de a implementa schimbările dorite  
• Creşte capacitatea organzaţiei  

In partea a II-a veţi găsii căteva instrumente care să vă ajute să aplicaţi această abordare! 

d. Cadrul juridic al politicilor publice în Romania: legislaţie, probleme şi posibile soluţii 

În România, cadrul legislativ referitor la procesul de formulare a politicilor publice, inclusiv 
procedurile de tehnică legislativă pentru proiectele de acte normative şi consultări legislative, este 
reprezentat de următoarele legi şi Hotărâri ale Guvernului: 
• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică  
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public  
• Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
• Legea nr. 500/2000 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare 
• Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative  
• Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare  
• Legea nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Interministerial pentru 

coordonarea reformei procesului de politici publice 
• Legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ 
• Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de 

elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central 
• Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente  
• Hotărârea Guvernului nr. 117/2005 privind constituirea Comitetului Interministerial pentru 

coordonarea reformei procesului politicilor publice 
• Hotărârea Guvernului nr. 50/2005 pentru Aprobarea Regulamentului privind procedurile la 

nivelul Guvernului pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre 
adoptare  

• Hotărârea Guvernului nr.1623/2003 privind înfiinţarea Consiliului Superior pentru Reforma 
Administraţiei Publice, Coordonarea Politicilor Publice şi Ajustare Structurală 

• Hotărârea Guvernului nr. 314/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor 
consultative de dialog social în cadrul ministerelor şi prefecturilor, cu modificările şi 
completările ulterioare 

• Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, pentru aprobarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor, republicată , cu modificările ulterioare 
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Probleme  în implementarea cadrului legislativ şi elaborarea politicilor formale  

În România, în procesul de elaborare şi implementare a politicilor publice, există următoarele 
probleme3: 

 
• În practică şi în legislaţie există diferite tipuri de documente de politici publice, dar nu există 

nici o legătură ierarhică clară între acestea şi nici condiţii clare pentru utilizarea acestora în 
procesul de formulare a politicilor publice. 

• Procesul de formulare a politicilor publice este dominat de abordarea din punct de vedere 
legislativ şi, deşi regulamentele în vigoare stabilesc o legătură explicită între formularea de 
politici publice şi proiectele de acte normative, există prea multe acte normative care necesită 
analize de politici publice. 

• Există o slabă legătură între formularea de politici, procesul de aprobare şi procesul de 
bugetare, nici la nivel sectorial, nici la nivel central, neexistând o orientare clară spre priorităţi 
şi rezultate.  

• Deşi există proceduri de consultare pentru documentele de politici publice şi pentru actele 
normative, acestea nu oferă suficiente condiţii pentru implicarea tuturor părţilor şi analizarea 
tuturor opiniilor şi observaţiilor. 

• În anumite cazuri, politicile publice nu sunt aprobate la nivelul decizional relevant, iar rolul 
funcţionarilor publici (responsabili de implementarea acestora) este foarte redus.  

• Există o slabă capacitate de formulare a politicilor publice, în special a analizelor de 
impact şi a celor financiare pentru politicile şi proiectele de acte normative propuse. 

Definirea şi structura documentelor de politici publice în România  

În conformitate cu Strategia pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi 
planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale, se propune reducerea 
numărului de documente de politici publice şi o definire clară a structurii lor, după cum urmează: 

• Strategia 
Este un document de politici publice pe termen mediu şi lung, care defineşte în principiu politica 
guvernului cu privire la un anumit domeniu de politici publice în care se impune luarea unor decizii 
privind o gamă largă de aspecte. Strategia este elaborată în vederea formulării unei noi politici 
publice precum şi în cazul în care politicile publice actuale necesită o îmbunătăţire semnificativă. 
Structura strategiei include următoarele părţi: 
a. Introducere 
b. Informaţii generale relevante (descrierea situaţiei actuale cu indicatori socio-economici, din 

perspectiva grupurilor ţintă) 
c. Priorităţi, politici şi cadrul juridic existent (modul în care implementarea strategiei rezolvă 

priorităţile programului de guvernare)  
d. Definirea problemei (argumentarea prezenţei pe termen lung)  
e. Obiective (generale ale strategiei şi specifice pentru fiecare direcţie de acţiune)  
f. Principii generale (cum ar fi cele legate de transparenţă, răspundere, etc)  
g. Direcţii de acţiune (cu descrierea rezultatelor şi a impactului general pentru fiecare direcţie de 

acţiune)  
h. Rezultatele politicilor publice (descrierea schimbărilor din mediul economic, cultural şi social, 

în mod cuantificabil, pentru a oferi posibibilitatea evaluarii strategiei)  
i. Rezultatele acţinilor (acţiunile şi serviciile ce trebuie implementate de instituţiile publice 

sesemnate ca responsabile, descrise în mod cuantificabil)  
j. Indicatori (care ilustrează gradul de atingere a rezultatelor, pe bata datelor statistice) 

                                             
3 Conform Raportului de evaluare elaborat de Proiectul Phare Twinning RO2003/IB/OT “Consolidarea 
capacităţii instituţionale a Guvernului României de gestionare a politicilor publice şi a procesului decizional” 
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k. Implicaţii pentru Buget (estimare fonduri necesare, eşalonate pe ani, în conformitate cu 
direcţiile şi activităţile strategiei şi specificarea resurselor existente)  

l. Implicaţiii juridice (scurtă descriere a modificărilor ce trebuie aduse actelor normative existente) 
m. Proceduri de monitorizare şi evaluare (planificarea procesului de raportare şi evaluare ex-ante şi 

– post)  
n. Etape ulterioare şi instituţii responsabile (sarcinile instituţiilor implicate în procesul de 

implementare)  
 

• Planul 
Planul este documentul care asigură implementarea politicilor, poate fi făcut pe termen lung sau 
detaliat pe termen scurt. Planul poate fi elaborat atât pentru implementarea unei strategii, cât şi 
pentru implementarea unei propuneri de politici publice sau a unui act normativ).  
 

• Propunerea de politici publice 
Este documentul destinat rezolvării unor probleme de politici publice specifice, în cazul în care 
există mai multe variante posibile de rezolvare. Structura propunerii de politici publice este formată 
din 3 părţi: 

a. Descrierea problemei (cu definirea beneficiarilor direcţi şi indirecţi)  
b. Documente de politici publice şi acte normative privind problema de soluţionat 
c. Identificarea şi evaluarea variantelor (cu menţionarea impactului din punct de vedere 

economic, social şi eventual ecologic, menţionarea riscurilor şi beneficiilor pe termen scurt, 
mediu şi lung şi a analizelor realizate pentru fundamentarea opţiunii recomandate – analize 
cost-beneficiu, analize de risc şi principalele concluzii ale acestora, estimarea bugetului 
necesar implementării) 

d. Procesul de consultare (cu menţionarea celor consultaţi - instituţii guvernamentale, 
organizaţii neguvernamentale, parteneri sociali, sector privat- , a formelor prin care au fost 
realizate consultările – întâlniri directe, conferinţe, etc şi a contribuţiei specifice a fiecărei 
instituţii/ organizaţii) 

e. Implicaţii juridice şi planificarea în timp (cu mentionarea compatibilităţii variantei 
recomandate cu legislaţia în vigoare şi normele euriopene în domeniu) 

f. Monitorizare şi evaluare 
g. Etape ulterioare şi instituţii responsabile 
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3. Ce înseamnă advocacy  
a.Analiza diverselor definitii şi definitia propusă  

Inainte de a vă pune la dispoziţie diferite definiţii, vă rugăm reflectaţi şi să notaţi ce înseamnă 
Advocacy pentru dvs.  
 
 
 
 
 
Advocacy este procesul care urmăreşte atât crearea sau reforma politicilor publice cât şi 
implementarea lor eficientă.  
Existenţa unei diversităţi de definiţii ale procesului de advocacy rezultă din faptul că nu există o 
reţetă unică de a face advocacy ci o diversitate de modalităţi, şi că aceasta este făcută de către 
grupuri şi organizaţii venite din domenii profesionale si de interes diferite, cum ar fi:  
• apărarea şi reprezentarea grupurilor vulnerabile, defavorizate, marginalizate – social justice 

advocacy- făcută de organizaţii care lucrează cu /pentru persoane cu diferite forme de handicap, 
pentru femei singure, vârsnici sau copii aflaţi în dificultate, etc.  

• monitorizarea guvernelor şi a instituţiilor publice şi a modului în care acestea  respecta a 
drepturile omului – right based advocacy -făcută de organizaţii de drepturile oului şi cele de tip 
watch dog  

• participare cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor de interes public (fie că sunt pentru 
rezolvarea problemelor existente, fie că sunt pentru formularea unor strategii şi planuri de viitor)  
- public interest advocacy şi people-centered advocacy, făcută de organizaţii care promovează 
participarea ca reacţie şi mod relaţionare cu puterea şi instituţiile statului 

• cercetare privind analiza şi evaluarea politicilor publice – policy advocacy – făcută de think-
tank-uri, organizaţii specializate pe studii şi cercetare, grupuri de analisti politici  

Diversitatea definiţiilor rezultă şi din diversitatea ideilor pe care aceştia le consideră esenţiale şi 
caracteristice pentru proces, cum ar fi:  

o actorii: cine face advocacy, pentru cine şi cine sunt ţintele  
“advocacy înseamnă să lucrezi pentru şi cu cei care nu reuşesc să se facă auziţi, pentru a-i ajuta să 
se organizeze şi să-şi exprime nevoile şi problemele”4 
“ o acţiune publică desfăşurată de o organizaţie neguvernamentală sau un grup de organizaţii, în 
numele unor grupuri dezavantajate, cu scopul de a influneţa autoritatea publică responsabilă şi a 
obţine: 

a. recunoaşterea existenţei unor probleme create prin ignorarea, neglijarea sau incălcarea 
drepturilor legitime ale acestor grupuri 

b. Acceptarea legitimităţii acestor probleme şi a soluţiilor propuse de către cei care vorbesc în 
numele acestor grupuri5 

o actiunile şi procesul prin care se petrece schimbarea dorită 
“Advocacy este un set planificat de acţiuni care urmăresc schimbarea legilor, a politicilor şi 
programelor institutiilor, si/sau a credinţelor, atitudinilor şi comportamentelor cetăţenilor, pentru 
realizarea echităţii sociale“6 

                                             
4 Definiţie dată de participanţi, în cadrul programului Asia-Pacific Advocacy Training of Trainers, organizat de GWIP şi 
centrul de Dezvoltare a legislaţiei  
5 Increasing the level of advocacy skills and experiences in SouthEast Europe- an assessment of needs, 2003.  Cercetare 
regionala coordonată de Women's Alliance for Development (WAD) din Bulgaria în Albania, Bulgaria, Croaţia şi 
România, coordonator Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală- FPDL  
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Advocacy este un proces care implică o serie de acţiuni politice conduse de cetăţeni organizaţi, în 
vederea transformării relaţiilor de putere, cu scopul de a produce schimbări în avantajul populaţiei 
implicate în proces”7  

o rezultatele, sau schimbarea dorită  
“ Advocacy este un proces continuu care conduce la schimbări pozitive în atitudini, comportamente, 
şi relaţii la toate nivelele, începând din familie şi loc de muncă, până la cele de la nivelul unei 
comunităţi şi al societăţii”1  

“ Eforturi şi activităţi organizate de cetăţeni şi organizaţiile lor, prin care, utilizandu-se instrumente 
democratice, se stabilesc şi se implementează standarde şi legi pentru o societate justă şi echitabilă. 
Instituţiile au nevoie de schimbări iar viaţa oamenilor trebuie să fie îmbunătăţită”8 

Pentru a construi o înţelegere comună a conceptului de advocacy este important să identificăm 
ideile şi elemente comune pe care le regăsim în majoritatea abordărilor: 
a. Advocacy este un proces: include un set de activităţi care vizează influenţarea responsabililor 

politici şi a activităţii autorităţilor publice 
b. Advocacy înseamnă implicarea sectorului neguvernamental în activitatea guvernanţilor şi a 

instituţiilor publice, pentru a influenta deciziile şi comportamentul, adică în esenţă este o formă 
de participare a cetăţenilor la guvernare, prin care aceştia negociază controlul asupra 
deciziilor care le afectează viaţa 

c. Advocacy înseamnă activităţi vizibile, desfăşurate în arena publică de către reprezentanţii 
societăţii civile – grupuri informale sau organizaţii - ca reacţie la decizii (sau lipsa de decizii) şi 
comportamente ale autorităţii – decidenţi şi instituţii publice 

d. Advocacy presupune un grup de beneficiari în numele cărora se desfăşoară, fie că aceştia 
reprezintă cetăţenii unui stat/ comunităţi sau o parte semnificativa a acestora (o categorie 
socială, o minoritate sau diverse categorii de grupuri defavorizate, a căror drepturi şi nevoi sunt 
ignorate, neglijate, sau încălcate cu bună ştiinţă de către cei care deţin puterea)  

e. Advocacy are ca motivaţie de acţiune o situaţie negativă / conflictuală creată de autoritatea 
publică prin ignorare, neglijare, sau încălcare cu bună stiinţă / abuz a drepturilor, nevoilor 
cetăţenilor în general sau a unei anumite părţi din societate – a unui grup defavoriazat  

f. Activităţile de Advocacy influenţează echilibrul de putere existent, fiind menite să aducă mai 
multă putere cetăţenilor pentru a-i influenţa pe cei ce deţin puterea 

g. Advocacy presupune o viziune clară asupra schimbării dorite care să conducă la eliminarea 
situaţiei negative /conflictuale care a declanşat reacţia cetăţenilor sau a structurilor 
neguvernamentale  

Definiţia propusă de acest ghid, este inspirata de definiţia dată de Lisa VeneKlasen and Valerie 
Miller, în 2002, în “A new wave of Power, People and Politics: An action guide for policy and 
citizen participation” 
 

Advocacy este un proces politic care implică efortul coordonat al structurilor societăţii civile de a 
schimba politicile, practicile existente, distribuţia puterii şi a resurselor, ideile şi valorile care 
aduc prejudicii, defavorizează, sau ingnoră problemele cetăţenilor în general, sau a unei anumite 
categorii sociale.  

                                                                                                                                                 
6 Gladkikh Olga, Advocacy and Networking Manual, Coady International Institute, St. Francis Xavier Universitz, NS 
Canada 
7 Fundaţia Arias (Costa Rica) 
8 David Cohen/ Rosa de la Vega/Gabrielle Watson - Advocacy for Social Justice: a Global Action and Reflection Guide 
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Schimbarea modului în care cetăţenii/ beneficiarii percep puterea şi se implică 

Schimbarea modului de luare a deciziilor şi de funcţionare a sistemului 

Amendarea / promovare unei legi/ hotărârii/ decizii, iniţierea/ modificarea unei 
politici publice 

b. Advocacy: Schimbări vizate şi posibil impact  

Aşadar, procesul de advocacy poate viza schimbări la toate nivelele (central sau local) şi în toate 
sectoarele societăţii: în mediul social, economic si politic.  

Schimbările se pot referii la imbunătăţirea vieţii pentru cetăţenii unei tări sau membrii unei 
comunităţi (interes general sau interesul unei părţi semnificative a societăţii) 
Procesul de Advocacy, ca efort de influenţare a guvernării, contribuie, aşa cum am mai spus,  la 
maturizarea societăţii şi consolidarea democraţiei!   
În abordarea propusă, procesul de advocacy inglobează şi combină, o gamă complexă de activităţi 
care să vizeze simultan mai multe obiective: 
o promovarea egalităţii de sanse, toleranţei şi incluziunii socială,  
o redistribuţia puterii în favoarea celor care nu o deţin  
o responsabilizarea decidenţiilor şi a instituţiilor publice  
o creşterea  nivelul de participare publică în luarea deciziilor 
o întărirea capacităţea societăţii civile de a influenţa deciziile publice,  
Având în vedere această gamă largă de activităţi, putem structura  impactul activităţii de advocacy 
pe 3 nivele de complexitate, care presupun şi grade de dificultate din ce în ce mai ridicate: 
a. Viziunea asupra schimbării dorite se referă la amendarea / modificarea unei legi, reglementări 

promovarea unei noi hotărâri/ legi, obţinerea unor finanţări publice, sau iniţierea / modificarea 
unei politici formale – aparent, cel mai uşor de atins, deşi câteodată poate necesita un efort 
indelungat  

b. Viziunea asupra schimbării dorite se referă la schimbarea modului de luare a deciziilor publice 
şi de funcţionare a sistemului instituţiilor statului (în ideea creşterii participării, a transparenţei şi 
responsabilizării autorităţilor) – de obicei este mai greu de atins, necesită un efort susţinut 
printr-o serie de campanii succesive 

c. Viziunea asupra schimbării  dorite se referă la modul în care grupul de beneficiari/ cetăţenii 
percep puterea pe care o au şi o utilizează pentru a influenţa modul de luare a deciziilor – cel 
mai greu de atins, necesită un efort continuu de lungă durată, de obicei realizat de mai mult de o 
generaţie,  pentru că presupune influenţarea culturii şi comportamentului la nivelul comunităţii 
sau societăţii.  
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c. Aspecte fundamentale ale acestei abordări  

“Advocacy nu înseamnă doar să te ajungi la masa de negociere cu o nouă listă de interese, ci 
înseamnă să schimbi mărimea şi configuraţia mesei de negociere, astfel încât să încapă întreaga 
gamă de actorii. Un proces de advocacy eficient provoacă schimbarea echilibrului de putere şi 
schimbă modul de gândire” 9  
Această abordare defineşte procesul de advocacy ca pe un proces complex, care dincolo de o 
abordare sistematică pentru influenţarea politicilor publice, este deci un proces de transformare a 
societăţii.  

Care sunt principiile fundamentale care definesc procesul de advocacy în această abordare?:  

1. Ceteţeanul are un rol fundamental  

In această abordare cetăţenul are un rol crucial, şi se mobilizează pentru a se asigura că guvernul 
şi instituţiile publice şi-au asumat răspunderea, sunt transparente, au un comportament echitabil şi 
democratic.   
Spre deosebire de abordarea tradiţională, care descria advocacy ca pe o actiune în numele celor 
marginalizati, această abordare înseamnă imputernicirea / dezvoltarea capacităţii celor 
marginalizaţi de a vorbi singuri în numele lor. 

2.Existenţa unei viziuni a schimbării şi a strategie pe termen lung 

Dacă efortul de a influenţa politicie publice este integrat într-o viziune pe termen lung construită 
impreună cu cetăţenii privind schimbarea socială dorită, şi include activităţi de constientizarea 
opiniei publice, de informarea şi educarea cu privire la drepturile umane de bază, atunci sansa de a 
avea rezultate durabile este mult mai mare. 

3. Analiza relaţiilor de putere şi re-echilibrarea acesteia 

Procesul de advocacy abordează şi analizează toate faţetele (sociale şi ideologice) şi toate formele 
de putere (vizible sau ascunse), inclusiv cele care provin din marginalizare pe considerente etnice, 
de vârstă, gen, etc.   care pot conduce la extremism sau excluziune socială. 

4. Construirea capacităţii grupurilor şi organizaţiilor  

Intărirea capacităţii societăţii civile este o componentă importantă, care include cunoştinţe şi 
abilităţi de analiză şi evaluare a surselor şi zonelor de putere, de construire a relaţiei cu 
beneficiarii şi grupurile marginalizate, şi stimulare şi sprijin pentru participarea directă a acestora  

5. Implicare şi participare civică  

Existenţa cadrului legal pentru protecţia drepturilor cetăţenilor este importantă dar nu suficientă 
pentru a asigura participarea democratică. Construirea mecanismelor care să asigure şi să 
stimuleze implicarea activă a cetăţenilor este importantă 

6. Asumarea responsabilităţii şi responsabilizarea guvernanţilor şi a instituţiilor statului 

Intărirea societăţii civile nu înseamnă subminarea rolului autorităţii. Provocarea politică a acestui 
deceniu este construirea unor instituţii ale statului puternice şi responsabile care să interacţioneze 
cu o societate civilă puternică şi responsabilă  

  

                                             
9 VeneKlasen,L with Miller, V (2002) A new wave of power, People & politics:The Actio Guide for Advocacy 
and Citizen Participation, World Neighbors 
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d. Politică şi Advocacy: perceptia politicului şi asumarea de responsabilităţi 
“Am ajuns la concluzia că politica este  

o problemă prea serioasă pentru a fi 
 lasată doar în grija politicienilor “ 

Charles de Gaulle, Presedintele Franţei 

Nu doar în Romania, perceptia oamenilor despre politică este în general negativă iar funcţionarea 
instituţiilor publice şi serviciile publice sunt percepute ca activităţi apolitice. Majoritatea asociază 
implicarea în politică cu afilierea la un partid.   
Totuşi, în societăţile unde există un istoric al libertăţii de asociere, al libertăţii de exprimare şi 
informare, cetăţenii reacţionează mai prompt în situaţia în care guvernanţii şi instituţiile statului iau 
decizii politice care le afectează negativ interesele, sau nu iau decizii ignorând situaţii negtive. Ei  
consideră că cei pe care i-au ales şi instituţiile publice pe care acestea le conduc şi coordonează, 
sunt responsabile faţă de cetăţeni.  
Mai mult, ei sunt constienţi de drepturile pe care le au şi exerciţiul democraţiei i-a făcut să 
descopere că sfera politicilor publice depăşeste cadrul partidelor politice şi a instituţiilor statului, iar 
cei care sunt interesaţi de o schimbare trebuie să se implice în promovarea acesteia. Implicarea 
cetăţenilor în rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea / societatea şi în 
interacţiunea cu guvernanţii în procese de luare a deciziei este o practică frecventă.  

In regimurile totalitare, care controlează strâns viaţa politică, economică şi socială a cetăţenilor, 
termenul de advocacy nu are nici un înţeles. Dovadă faptul că în nici una din tările foste comuniste 
din Europa Centrală şi de Est nu există un cuvânt care să fie recunoscut ca un echivalent perfect al 
termenului de advocacy. Am preferat să folosim, în cadrul acestui ghid, termenul de advocacy in 
limba engleză, deoarece traducerea lui în limba română militantism deşi se referă la un proces 
similar, are oarecum conotaţii negative şi în acelaşi timp nu acoperă pe deplin toate aspectele 
implicate de termenul din limba engleză.  
In tările din Europa Centrală şi de Est, este încă frecvent intâlnită opinia că oamenii obişnuiţi nu 
trebuie să se implice in “politică” şi că nu ei sunt responsabili de rezolvarea problemelor cu care se 
confruntă comunitatea lor sau întreaga societate.  Politica este asociată cu guvernarea, şi se 
presupune că cei guvernaţi nu sunt implicaţi în politică. Datoria cetăţeanului este să-şi desemneze 
prin vot reprezentanţii de la nivel local şi naţional, şi apoi să nu se mai amestece în viaţa politică, ci 
să-i lase pe aleşi să-şi facă treaba! Dacă vor să se amestece în viaţa publică şi politică, trebuie ori să 
se inscrie într-un partid, ori să-şi caute o slujbă intr-o instituţie publică.  

Şansa de a influenţa activitatea “elitelor” si a decidenţilor este în general privită cu scepticism.  

Auzim foarte frecvent fraze de genul: “Nu avem nici o sansă să schimbăm ceva!”; “Cei de sus au 
puterea, nu noi!”;“Nu-ţi băga nasul în politică, că ai să regreţi! Mai bine iţi vezi de treabă!” 

Percepţia că politica este apanajul guvernanţilor şi politicienilor, a instituţiilor publice implicate în 
procesul de elaborare şi implementare a legislaţiei conduce din păcate la excluziune socială, şi 
inhibă motivaţia cetăţenilor de a participa la procesul de schimbare.  
Iar lipsa de implicare, ne duce cu gândul la o afirmaţie tristă dar adevarată: avem guvernarea pe care 
le merităm! 
Putem spune că în Romania, ca şi în alte ţări foste comuniste este necesară schimbarea modului de a 
percepere a implicarii cetăţeneşti în viaţa publică în general, şi în influenţarea politicilor publice în 
special şi acest lucru, aşa cum spuneam la început,  poate fi un obiectiv al activităţilor de advocacy!  
 
ONG-urile, ca şi alte structuri ale societăţii civile inafara partidelor politice neparlamentare (ex: 
sindicate, patronate)  se declară ca fiind apolitice în demersul lor de a solicita schimbări şi a aduce 
critici guveranţilor.  
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În regimurile restrictive, acest lucru este o strategie de supravieţuire pentru a putea solicita 
schimbări şi a aduce critici guvernului fără să riste să fie percepute ca subversive de către putere.  
Pe de altă parte, mulţi dintre finanţatorii sectorului neguvernamental au contribuit la acest lucru din 
teama de a nu ajunge să sprijine activităţi politice, deşi utilizează prezenţa organizaţiilor 
neguvernamentale ca un indicator de stabilitate şi democraţie,  adică unul politic.  
Politicile publice însă, sunt principala funcţiune a celor care domină politica, şi din acest motiv este 
esenţial să înţelegem legătura între politici publice şi procesul politic, pe de o parte, şi între procesul 
politic şi relaţiile de putere dintr-o societate, pe de altă parte. Iar dacă politica este o problemă de 
relaţii de putere, cei care vor să schimbe / să influenţeze echilibrul de putere, aducând mai multă 
putere cetăţenilor pentru a-i influenţa pe cei ce deţin puterea, intră în arena politică,  chiar dacă nu 
fac politică.  
Implicarea în activităţi de advocacy presupune în primul rând depăşirea aversiunii faţă de politic, iar 
pentru cei care au trecut prin experienţa regimurilor totalitare, represive şi instabile politic, 
înseamnă de multe ori depăşirea temerilor legate de implicarea în viaţa politică.  

Analize ale activităţii ONG-urilor din Europa Centrală şi de Est ilustrează că un mare număr de 
organizaţii neguvernamentale evită confruntarea cu guvernanţii, şi numai o mică parte dintre ei ştiu 
cum să influenţeze eficient guvernarea, în timp ce multe ONG-uri preferă să fie partenere cu 
guvernarea, indeplinind  funcţii sociale care sunt  delegate sectorului neguvernamental. 
Acest ghid nu işi propune să analizeze cauzele care explică această situaţie ci să abordeze 
problema redefinirii relaţiilor ONG-urilor cu politicul, statul şi sectorul privat, oferindu-vă sansa să 
reflectaţi asupra răspunderii politice pe care organizaţia dvs. poate şi doreşte să şi-o asume.  

 ”Răspunderea politică a ONG-urilor rezultă din poziţia de intermediar între diferite grupuri de 
oameni care năzuiesc la diferite lucruri, situaţia cea mai frecventă a celor mai multe organizaţii 
neguvernamentale. O parte considerabilă din tăria organizaţiilor neguvernamentale provine din 
faptul că ele reprezintă diferenţieri, multitudini de identităţi umane şi aspiraţii sociale, inclusiv 
aspiraţii de modernizare”10.   

In situaţia în care ONG-urile nu vor fi capabile să se poziţioneze ele însele şi să-şi definească rolul 
lor politic în societate, există riscul să fie percepute ca un fel de sisteme private pentru livrarea 
serviciilor de educaţie, îngrijirea sănătăţii, apei curate etc.  
 

Deşi în perioada de tranziţie ONG-urile au creat noi sisteme şi modele de furnizare a serviciilor 
poate că menirea lor nu este doar să umple golurile lăsate de statul care se retrage din serviciile 
sociale şi să rezolve deficienţele produse de economia de piaţă, care nu totdeauna este capabilă să 
aloce eficient resursele existente.  
  

                                             
10 Lisa Jordan şi Peter van Tuijl, Paper on NGO Advocacy, Novib, 1997 
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4. Putere si relaţii de putere  
a. Advocacy-un joc de redistribuire a puterii 

Din cauză că lucrurile sunt cum sunt,  
ele nu vor rămane aşa mult timp  

Bertholt Brecht  

Includerea conceptului de putere în analiza contextului a actorilor şi instituţiilor implicate în 
procesul de advocacy şi influenţare a politicilor publice este esenţial, şi ajută la promovarea unor 
schimbări durabile, influenţând comportamentele, facând participarea mai eficientă şi contribuind la 
creşterea încrederii şi formarea unei culturi politice.  

Autorii manualului The Action Guide for Advocacy and Citiyen Participation,  au descoperit că cei 
care sunt implicaţi în politică pentru prima dată, şi chiar mulţi activişti din ONG-uri cu experienţă, 
în afară de faptul că au o percepţie negativa asupra puterii, aşa cum am mai subliniat, percep puterea 
ca pe un instrument de dominare, monolitic şi imposibil de schimbat.  

In realitate, puterea este dinamică, şi se schimbă în funcţie de context. Exercitarea puterii este un 
proces continuu de negociere si cooperare intre cei ce detin puterea si cei care percep ca nu o au.  

Putem defini procesul de advocacy ca pe un joc de redistribuire a puterii, în  relaţie cu schimbarea 
dorită, prin care, cei care nu deţin puterea (adică cetăţenii şi organizaţiile lor) încearcă să câştige 
putere pentru a influenţa decizia autorităţilor şi a promova schimbarea dorită.  Grafic, acest lucru 
poate fi reprezentat prin diferenţa dintre situaţia existentă şi situaţia dorită: 

Situaţia existentă, inainte de demararea procesului de Advocacy: 

Cetăţenii şi ONG-urile consideră că nu au puterea de a influenţa decizia şi schimbarea, aceasta 
aparţine în totalitate guvernului şi instituţiilor publice 

 

 

 

 

 

 

 

Situaţia după realizarea procesului de Advocacy 

Cetăţenii şi ONG-urile işi exercită puterea influenţând deciziile şi schimbarea 

 

 

 

 

 

Pentru a înţelege dinamica acestui proces, şi a descoperi cum putem “imputernicii” ONG-urile şi 
grupurile de cetăţeni, vă propunem să analizăm pe rând sursele si tipurile de putere aflate la 
dispoziţia decidenţilor şi a ONG-urilor.  

Decidenţi şi instituţii publice 

Puterea de decizie asupra   
schimbării dorite 

Cetăţeni şi 
ONG-uri 

Decidenţi şi instituţii publice 

Puterea de decizie asupra 
schimbarii dorite 

Cetăţeni şi 
ONG-uri 
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b.   Ce inseamnă Putere?  

Ce înseamnă pentru dvs. Putere? Notaţi definiţia dvs, inaite de a citi mai departe! 

 
 
 
“Probabilitatea ca o persoana aflata in cadrul unui raport social sa fie in situatia de a-si impune 
vointa, in ciuda obstacolelelor intalnite, indiferent de baza pe care aceasta probabilitate se clădeste”. 

Max Weber, “Theory of Social and Economic Organization”  

“Abilitatea de aţi atinge ţelurile. Este forţa necesară pentru a provoca schimbări sociale, politice, sau 
economice” 

Dr. Martin Luther King Jr., activist pentru drepturile omului  
din SUA, care a luptat contra rasismului, şi inegalităţilor sociale    

“Puterea poate fi definită ca gradul de control asupra resurselor materiale, umane, intelectuale, 
financiare, exercitate de diferite grupuri, sau părţi ale societăţii. Controlul asupra resurselor devine o 
sursă de putere personală şi socială. Nivelul de putere depinde de varietatea şi cantitatea de resurse 
pe care un individ/ grup le accesează şi controlează. Accesul la resurse poate fi perpetuat şi 
menţinut de structura societăţii şi categoriilor ei sociale, cum ar fi clasă socială, etnie, vârstă, gen, 
rasă, etc.  

Women’s Empowerment in South Asia-  
Concepts and Practices, Srilatha Batlwala, ASPBAE/FAO  

Chiar dacă aceste definiţii abordează puterea diferit - ca abilitate, ca probabilitate, ca grad de 
control, impactul exercitării ei este comun: iţi impui voinţa, iţi realizezi ţelurile şi interesele, provoci 
schimbările dorite.  

Dacă vă amintiţi, una din modalităţile în care am definit politica, a fost ca expresia voinţei 
instituţiilor statului, adica, putem să completăm acum, ca expresie a puterii statului.  
Implicându-se în activităţi de influenţare a politicilor şi deciziilor cetăţenii întră în arena politică 
pentru negociere puterii cu cei aflaţi la putere! Din pacate îşi amintesc de promisiunile şi 
angajamentele puterii doar din 4 în 4 ani!  
 Inţelegerea conceptului de putere trebuie asociată cu contextul cultural şi ideologic în care este 
analizată, adică cu setul de credinţe, valori, atitudini, şi modalităţi de a percepe şi analiza realitatea 
socială, economică, politică, religioasă, care influenţează comportamnetul individual şi al 
organizaţiilor şi instituţiilor.  
Dar aşa cum spuneam, puterea nu este statică, ci supusă unui continuu proces de transformare, şi 
schimbare. Atâta timp cât distribuţia de putere este inechitabilă şi dezechilibrată cei care nu au 
puterea vor incerca să provoace schimbări în ale structurii puterii.” 
Dezechilibrul de putere şi diferenţe majore legate de accesul la resurse, aduce tensiuni şi 
declanşează conflicte. Despre modul de abordare a acestor conflicte vom vorbi în capitolul următor.  
Vrem însă să subliniem o idee importantă pentru cei care desfăsoară activităţi de advocacy: chiar 
dacă nu fac parte din grupul celor de la putere, oamenii nu sunt niciodată total lipsiţi de putere.  
Dar inainte de a explora sursele personale de putere, vrem să vă provocăm să vă gândiţi la 
experienţa dvs personală şi să vă amintiţi: 

• O situaţie cre v-a făcut să vă simţiţi puternic____________________________________ 
• O situaţie care v-a făcut să vă simţiţi fără putere_________________________________ 

Suntem siguri că aţi reuşit să identificaţi experienţe relevante pentru ambele situaţii!  

Prin acest moment de reflecţie am dorim să subliniem că puterea este relativă.. V-aţi simţit puternic 
în faţă unor persoane, şi intr-un anumit contex, sau fără putere, in raport cu alte persoane pe care le-
aţi perceput că fiind mai puternice!  
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c. Surse şi tipuri de putere politică 

Când vorbim de puterea celor care sunt la putere, percepţia generală este negativă, oamnenii 
asociind-o cu posibilitatea de abuz, corupţie pentru că o leagă de ideea de control discreţionar 
asupra utilizării resurselor şi deciziilor. Mai mult, o percep ca fiind absolută, pe modelul câştigător – 
învins, adică de tipul dacă ei o deţin, înseamnă că noi nu o avem deloc!  
E important să înţelegem diferenţele între puterea ca potenţial  şi ca percepţie a celorlalţi - puterea 
pe care o ai este aceea pe care ceilalţi percep că o ai. Dacă încercăm să analizăm în detaliu tipurile 
de putere şi cauzele acestor percepţii, putem defini mai multe tipuri de putere politică şi sursele lor: 

Puterea vizibilă 
Acestă putere decurge din existenţa aspectelor vizibile ale puterii politice, a autorităţii ei legitimate 
prin legi, proceduri de decizie, structuri, instituţii, poziţii oficiale. Utilizand acest tip de putere, 
autoritatea ia decizii publice privind politicile formale, reglementează domenii ale vieţii publice, 
stabileşte proceduri de aplicare, care însă sunt interpretate şi implementate, aşa cum am arătat, 
conform politicilor informale: depind de atitudinea, priorităţile şi rezultatul procesului de negociere 
politic, dar şi performanţele şi capacitatea de funcţionare a sistemului public.   
Legislaţia şi procedurile adaugă încă două categorii de putere care influenţează atât comportamentul 
personalului din instituţiile publice, cât şi pe cel al cetăţeanului: Puterea de recompensă şi puterea 
de coerciţie.  

Puterea ascunsă  
Oamenii de la putere şi prin acestia, instituţiile lor, îşi menţin şi cresc influenţa prin controlul 
persoanelor care iau loc/ sunt invitate la masa negocierii, dar si a temelor care vor fi discutate la 
această masă şi a informaţiilor pe care le pun la dispoziţie. Nu de puţine ori, ei sunt în legătură cu 
grupuri puternice de influenţă care rămân în umbră, dar ale căror interese sunt urmărite. Acest lucru 
e posibil, mai ales în situaţia în care media lipseşte de la masa negocierii. Prin exercitarea acestui tip 
de putere, decidenţii şi instituţiile responsabile pot să limiteze participarea sau doar să o “mimeze”, 
pot exclude de la masa negocierii anumite grupuri, pot exclude teme şi probleme de interes public, 
pot dezinforma, atât  pe cei implicaţi în procesul de decizie, cât şi pe cetăţeni.  
Puterea invizibilă, sau percepută 
Este bazată pe modul de gândire şi percepţia cetăţeanului sau a celor implicaţi în activităţi de 
advocacy privind puterea proprie în raport cu cea a puterii. Se bazează pe perpetuarea unor 
stereotipuri, pe valori şi norme ale societăţii, pe nivelul culturii politice care inhibă aspiraţile şi 
încrederea.  Dacă se permite exercitarea acestui tip de putere, există riscul inhibării dialogului şi a 
liberei exprimări a problemelor şi a accentuării sentimentului de auto-blamare pentru grupurile 
defavorizate şi a apatiei cetăţenilor în general.  
In partea a doua vom explora câteva modalităţi de a contracara aceste tipuri de putere.  

Putere legitimă +

Putere de 
Constrângere 

Putere de 
Recompensă 

Structuri, instituţii, 
Decidenţi oficiali  Legi, proceduri 

Cultura organizaţiilor, 
comportamente  

Declaraţii politice, 
interpretare legi, 
proceduri 
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Puterea cetăţenilor şi a ONG-urilor 

Nimeni nu este niciodată total lipsit de putere. Faptul că cetăţenii se organizează pentru a se 
relaţiona cu puterea îi ajută să-şi crească puterea şi să-şi pună în valoare sursele de putere 
individuale şi să reacţioneze sau să contracareze diversele tipuri de putere politică. 

ONG-urile care  sunt implicate în advocacy şi schimbarea politicilor publice trebuie să-şi identifice 
şi dezvolte sursele de putere alternativă de care dispun când intră în relaţie cu autorităţile, 
ajutându-i pe cetăţeni să facă acelaşi lucru.  

Un mod de a structura aceste tipuri de putere este urmatorul: 

Puterea cunoştinţelor şi abilităţilor personale 
Identificarea surselor de putere ca alternativă la puterea politică începe la nivel personal, prin auto-
evaluare sau analize în grup prin care sunt scoase la iveală şi puse în valoare cunoştinţele, 
specializarea, experienţa şi talentul fiecărui membru al grupului. Rezultatul poate fi câteodată 
surprinzator, pentru că pot fi conştientizate noi resurse personale şi noi abilităţi.  

Facilitarea schimbului de experienţă, lucru în echipă şi programe de informare şi instruire 
organizate pe principiul interactivităţii şi participării, conduc la consolidarea cunoştinţelor şi 
abilităţilor la nivel individual.  

O faţetă a surselor de putere la nivel personal este puterea de relaţie, care se bazează pe percepţia 
celorlalţi privind legaturile personale cu oameni influenţi sau importanâi, care pot fi de folos 
demersului.  

Puterea colectivă 
Constiinţa puterii colective se construieşte pe diversitatea şi multitudinea de cunoştinţe şi abilităţi 
descoperite la nivel personal, dar se consolidează prin capacitatea de a identifica interese şi scopuri 
comune pentru realizarea cărora pot fi utilizate sursele de putere ale membrilor grupului / 
organizaţiei. Punerea în valoare a puterii colective se face prin conştientizarea acesteia de către grup 
şi organizarea în vederea utilizării ei în relaţia cu puterea.  

O faţetă a puterii colective este puterea de referinţă, care se bazează pe perceptia celorlalţi, a celor 
de la putere sau a opiniei publice în general, cu privire la imaginea publică a grupului sau a 
organizaţiei:  legitimitatea, reprezentativitatea, seriozitatea, profesionalismul. Prin urmare, 
construirea imaginii publice a grupului / organizaţiei care se implică în activităţi de advocacy şi 
intră în relaţie cu puterea este crucială.  

Puterea interioară  
Puterea interioară înseamnă încrederea în propria capacitate de a influenţa puterea şi se construieşte 
şi consolidează pe fundamentul primelor două tipuri de putere: individuală şi colectivă. Punerea în 
valoare a acestei surse de putere contracarează în mod direct puterea invizibilă a decidenţilor.  

Pentru a intra în relaţie cu puterea, grupul/ organizaţia trebuie să treacă printr-un proces de 
conştientizare a puterii, care echilibrează interacţiunea cu aceasta: 
 

Conştientizare puterii la nivel personal 

Formarea conştiinţei colective 

Împuternicire/ Puterea interioară a grupului 
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e.Utilizarea  puterii pentru promovarea schimbării 
Puterea nu a cedat niciodată nimic,  
şi nici nu o va face, dacă nu i se cere  

Frederick Douglass 

Afirmaţia “ informaţii şi cunoştinţele înseamnă putere” a fost îmbrăţişată decenii de cei implicaţi 
în activităţi de advocacy, şi intradevăr s-au dovedit un element esenţial în influenţarea puterii de 
câtre ONG-uri. Vrem să atragem atenţia că şi puterea are această resursă la dispoziţie şi o poate 
folosi ca pe un instrument de dominare şi manipulare, controlând producerea şi diseminarea 
informaţiilor sau utilizand dezinformarea.  

Din păcate, multe ONG-uri presupun că singure, informaţiile şi cunoştinţele conferă în mod 
automat cetăţenilor putere şi motivare pentru acţiune, uitând de dinamica puterii şi celelalte surse 
de putere.  

In economia de piaţă, cunoştinţele şi informaţiile sunt însă o marfă, cu drepturi de autor, vândută 
şi cumpărată, împărţind societatea în 2 categorii: învinşi şi invingători. ONG-urile implicate în 
activităţi de advocacy, sunt şi ele prezente în această competiţie pentru acumularea de cunoştinţe 
şi informaţii. Organizaţiile mari şi puternice, utilizează din ce în ce mai mult informaţiile şi 
cunoştinţele ca strategie de influenţare a guvernanţilor şi a opiniei publice, în timp ce organizaţiile 
locale, cum ar fi cele care desfăşoară activităţi de advocacy prin auto-reprezentare, ajung în 
posesia acestora din ce în ce mai greu. Efectul este furnizarea de cunoştinţe şi informaţii se face 
din ce în ce mai mult de sus în jos, prin activităţi de educare şi informare la nivelul comunităţilor 
locale. Pentru a avea efectul scontat, campaniile de diseminare a informaţiilor şi cunoştinţelor 
trebuie cuplate cu analize critice şi dezbateri, care să-i ajute pe cetăţeni să pună în valoare şi 
relaţioneze noile informaţii ceea ce stiu deja despre problemă din proprie experienţă. Dacă cei 
marginalizaţi constientizează că există o diversitate de tipuri de cunoştiinţe: cele pe bază de 
expertiză, dar şi cele pe baza de experienţă, intuiţie, cultură, etc, atunci informaţiile şi 
cunoştiinţele pot deveni instrument de împuternicire şi mobilizare. Spre deosebire de abordarea 
prin care informaţiile şi cunoştiinţele sunt o marfă, în abordările inovative recente acestea sunt 
văzute ca o proprietate publică, un bun comun care  trebuie generate în comun şi împărtăşit.  

Cunoştinţele şi informaţiile sunt extrem de importante şi  în crearea unei presiuni politice asupra 
decidenţilor şi a grupelor de interesele ascunse în umbra puterii care controlează controlează şi 
inflenţează procesul politicilor publice şi agenda publică. In acelaşi timp ele nu sunt suficiente 
pentru a schimba agenda publica, a-i face pe decidenţi să se simtă responsabili sau a schimba 
comportamentul instituţiilor. Cei implicaţi în procesul de elaborare a politicilor şi cei aflaţi la 
putere, în general pot deturna sau invalida cereri venite din partea societăţii civile dacă 
organizaţiile nu au forţa politică şi legitimitatea să contracareze aceste acţiuni.  

Modalităţile de a crea presiune politică sunt crearea unei largi baze se sprijin prin construirea de 
alianţe şi mişcări, capabile să mobilizeze oameni activi şi informaţi, cât şi producerea de 
“gălăgie” pentru captarea atenţiei opiniei publice prin canalele mass-media şi creşterea vizibilităţii 
demersului. Construirea vizibilităţii este o problemă de construire a puterii cetăţenilor, şi implică 
campanii de stimulare a participării şi educare, corelate cu strategii de acţiune din exteriorul şi din 
interiorul puterii.  

Opinia celor care sunt implicaţi în activităţi de advocacy11 este că pentru construirea şi punerea în 
valoare a puterii colective, societatea civilă trebuie să-şi structureze mai clar noi spaţii pentru 
educaţie politică şi dialog, care să ofere oportunitatea de a explora noi idei şi abordări.  

                                             
11 Making Change Happen, 2006, issue # 3 - Power , Just Associates publication 
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5. Abordari strategice în schimbarea politicilor publice  
a. Advocacy şi ciclul politicilor publice 

Tipul de abordare şi stratega de advocacy trebuie corelată cu momentul în care aceasta este 
iniţiată şi momentul în care sunt planificate implementarea activităţilor.  

Influenţe şi evenimente internaţionale pot să aducă schimbări în contextul politic şi să deschidă 
oportunităţi pentru  reforme în diferite domenii. La fel, evenimente de la nivel naţional, cum ar fi 
situaţii cu urmări tragice, dezastre, pot aduce în atenţia guvernanţilor şi opiniei publice 
disfuncţionalităţi majore la nivelul societăţii, şi pot forţa guvernanţii să găsească soluţii sau să 
iniţieze reforme ale diferitelor sectoare.  
Bineînţeles că alegerile constituie o oportunitate excelentă de a iniţia discutarea unor probleme, 
de a implica cetăţenii în dezbateri publice privind problemele cu care se confruntă şi alternative 
de rezolvare a acestor probleme, de a provoca discuţii privind proiecte de schimbare a politicilor 
publice şi a opţine angajamente de la candidaţi şi partide politice. Dar asta nu înseamnă că 
procesul de advocacy are sens doar din 4 în 4 ani! De altfel, oportunităţile aduse de alegeri riscă 
să nu aibă nici un efect dacă societatea civilă, cetăţenii şi organizaţiile neguvernamentale nu 
urmăresc modul de realizare a angajamentelor şi promisiunilor din campania electorală.  
Procesul de elaborare a politicilor publice oferă o structura completă pentru analiza momentelor 
de intervenţie pentru influenţarea politicilor publice şi promovarea schimbările dorite. 

Unul dintre modele de desfăsurare a procesului politicilor publice este următorul:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primele 4 etape constitue procesul de elaborare a politicilor publice, şi fără doar şi poate că este 
foarte important: etapa de implementare, aşa cum am mai spus, este poate cea mai importantă şi 
din păcate aici înregistrăm cele mai multe probleme şi din cauză că ultima etapa, cea de 
monitorizare şi evaluare nu este făcută într-un mod structurat şi continuu.  
Vă propunem să explorăm posiblele disfuncţionalităţi pe parcursul acestui ciclu care ar putea 
constitui pentru dvs. oportunităţi de intervenţie pentru influenţarea politicilor publice.   

Stabilirea agendei publice  
Inţelegem prin agendă publică totalitatea subiectelor de interes public, adică agenda formală a 
oficialităţilor (numită agenda instituţională) cât şi agenda informală, a mass-mediei, ONG-urilor, 
sau alte categorii sociale sau economice. Stabilirea a agendei înseamnă procesul prin care actorii 
politici decid care dintre problemele ajunse în atenţia lor vor întra pe agenda politică.  Cum de 
obicei agenda formală şi cea informală nu coincid, putem spune că o agendă formală bună este 
atunci când aceasta se suprapune cu cea informală, dar este şi reprezentativă pentru interesele 
comunităţii.  

Formularea propunerii de 
politică publică 

Stabilire Agenda Publică 

Definire şi analiză probleme Monitorizare 
implementare şi Evaluare 

Implementarea Politicii Publice 

Adoptarea politicii publice 
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Dar putem spune cu certitudine că nu ne intâlnim foarte des cu această coincidenţă fericită! 
Intre cauzele care împiedică ajungerea ca probleme importante să ajungă pe agenda publică sunt 
legate, aşa cum am mai spus, de influenţa politicului dar şi de capacitatea şi comportamentul 
autorităţilor: inerţie şi tendinţa de a evita schimbarea, teama de nou şi tendaţia de a amâna decizii 
care aduc schimări, obiceiul de a deplasa responsabilitatea  individuală către o responsabilitate 
colectivă incertă (formarea unei comisii de analiză care să studieze problema.....) Şi în general, se 
înregistrează tendinţa de a ignora o problemă, dacă aceasta nu este acompaniată şi de o soluţie.  
Nu vrem să vă convingem că disfuncţionalităţile sunt cauzate doar de cei de la putere, ci din 
contra vrem să subliniem mai ales pe acelea care sunt în “ograda” societăţii civile. 

Interese importante nu ajung in atenţia autorităţilor pentru că cei afectaţi nu sunt capabili să le 
exprime public, iar dacă le exprimă public nu ştiu să le argumenteze suficient. Multe din cele care 
totuşi ajung pe masa lor, nu sunt bine structurate, astfel încăt nu sunt înţelese şi nu li se acordă 
importanţa cuvenită. Câteodată o cauza a ignorării unor probleme este chiar mesagerul, căruia nu 
i se recunoaşte legitimitatea de reprezentare a intereselor.  
Definire si analiză a problemelor 
Această etapă ar trebui să includă identificarea şi consultarea cu actorii interesaţi, guvernamentali 
şi neguvernamentali, colectarea de date statistice care să fundamenteze şi argumenteze definirea 
problemei, analiza cauzelor problemei şi a consecinţelor în situaţia în care problema nu este 
rezolvată, sau rezolvarea este amânată, inclusiv cu estimarea costurilor nerezolvării. Activitatea 
care ar putea să aibă cel mai mult impact în evitarea disfuncţionalităţilor din această etapa este 
consultarea cu factorii interesaţi, din pacate însă, această activitate este făcută superficial, sau mai 
rău, de multe ori lipseşte cu desăvârşire.  
Formularea propunerii de politică pubică 
Această etapă include o serie de analize şi procese de decizie cu privire la scopul şi obiectivele 
politicii publice cu definirea clară a beneficiarilor, identificarea şi formularea variantelor pentru 
soluţionarea problemei şi alegerea variantei optime, în conformitate cu analiza ex-ante a 
impactului social, economic şi de mediu,  si analize cost- beneficiu şi cost-eficacitate. Toate 
aceste analize presupun consultări cu actori guvernamentali, experţi şi actori neguvernamentali.  
Adoptarea politicii publice 
Teoretic, această etapă include negocieri între actorii guvernamentali şi politici şi selectarea 
propunerii pe baza criteriilor obiective şi a argumentelor furnizate de analize, şi adoptarea 
propunerii prin acte legislative. Pentru pregătirea implementării însă, în această etapă ar trebui 
pregătite resursele financiare, instituţionale şi umane necesării implementării variantei alese.  
Implementarea politicilor  
In această etapă se aglomerează cele mai mlte obstacole!  
Enumerăm cîteva din principalele cauze care fac ca implementarea să eşueze: 
- Nu se elaboreză în realitate un plan de implementare detaliat, care să clarifice planificarea în 

timp a activităţilor, roluri şi responsabilităţi când autoritatea de decizie şi implementare este 
împărţită între mai multe autorităţi 

- Capacitate instituţională redusă, inerţia la schimbare, cultura birocratică a instituţiilor, lipsa 
personalului specializat,  

- Implementarea unor politici locale nu ţine cont de contextul local.  
Monitorizare si evaluare  
a. Pentru disfuncţionalităţile şi oportunităţile de intervenţie din aceste ultime două etapă, vă 
rugam să consultaţi Monitorizarea implementării politicilor publice- Ghid practic pentru ONG-uri  

Până în prezent nu avem la dispoziţie date şi informaţii despre cum sunt aplicate şi implementate 
noile regulamente şi proceduri privind elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice   
dar putem să spunem că puţine din politicile care sunt astăzi în curs de implementare au fost 
formulate conform unui cadru logic complet, care să fi continut analiza alternativelor şi procese 
de consultare şi dezbateri.   
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b.Factorii care influenţează abordarea 

Putem defini o serie de factori care influenţează abordarea procesului de advocacy. Ei pot avea o 
importanţă diferită, în funcţie de locul de desfăşurare şi subiectul la care se aplică. 

Contextul socio-cultural 
Fiecare societate / comunitate este caracterizată printr-un set de valori, credinţe, tradiţii, care sunt 
acceptate şi se constituie în legi nescrise, care influenţează atitudinile şi comportamentele 
decidenţilor şi ai societăţii civile, legate de toleranţă, acceptarea diversităţii şi chiar schimbare. La 
acestea se adaugă nivelul de conştientizare a drepturilor şi a obligaţiilor la nivelul societăţii, 
precum şi apetitul pentru implicare în viaţa politică şi socială, care reflectă, aşa cum am mai 
menţionat, gradul de maturitate democratică.  

Mediul politic şi instituţional 
Legitimitatea şi puterea guvernelor şi autorităţilor sunt percepute diferit de către societatea civilă 
în fiecare ţară. Gradul de deschidere şi transparenţă a structurilor guvernamentale pe de altă parte 
şi receptivitatea acestora la reforme este de asemena diferit. Deciziile politice sunt luate diferit, în 
funcţie de numărul şi distribuţia centrelor de putere, a punctelor de acces la acestea.  

Oportunităţile şi constrângerile momentului   
În general, fiecare perioadă are diferite oportunităţi şi constrângeri pentru schimbare, care sunt 
influenţate de contextul internaţional, evenimente interne sau externe prevăzute sau neprevăzute 
sau calendarul alegerilor. Dacă vorbim de schimbarea politicilor publice, oportunităţile şi 
constrângerile depind în plus şi de tema/ problema care face subiectul schimbării.  
Conform teoriei lui J. Kingdon (1995), şansa ca o problemă să devină subiectul unei politici 
publice nu depinde doar de faptul că ea este importantă pentru societate şi nu este suficient să 
existe soluţii pentru ea. Ca să ajungă pe agenda oficială şi să poată utiliza fereastra de 
oportunitate, problemele şi soluţiile trebuie să fie preluate de grupurile politice, ca urmare a unui 
proces de negociere, bazat pe criterii care ţin de fezabilitate şi beneficii politice (agenda proprie şi 
evenimentele politice), mai degrabă decât criterii analitice sau de fezabilitate tehnică.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Capacitatea şi resursele societăţii civile  
Tipul de abordare este în mod evident legat de experienţa şi capacitatea grupului/ organizaţiei 
care se angajează în demersul de influenţare a politicii publice şi de promovare a schimbării, de 
resursele umane, informaţionale, materiale şi financiare pe care aceasta le are la dispoziţie, adică 
de cât de puternică este organizaţia. John Samuel, de la Centrul National de Studii de Advocacy 
din India, a definit şase surse de putere pentru ONG-urile care fac advocacy: 

• Puterea de a mobiliza cetăţenii 
• Puterea cunoştinţelor şi informaţiilor 
• Puterea experienţei directe în teren şi a relaţiilor cu localul 
• Puterea dată de solidaritate 
• Puterea dată de convingeri etice şi morale 

Negociere politică 

Soluţii 

Probleme 

 
Fereastră de 
oportunitate 
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Dacă vorbim de intervenţii strategice care urmăresc promovarea schimbărilor durabile, putem 
evalua capacitatea organizaţiei utilizand următoarea structură: 

• Capacitate de a fi la curent şi a reacţiona la provocările şi oportunităţile din mediul extern 
• Capacitate internă de funcţionare a organizaţiei  
• Capacitate de planificare pe termen lung 

Tipul şi misiunea organizaţiilor 
Abordarea activităţi de advocacy depinde şi de tipul de organizaţie. Vă propunem să structurăm 
organizaţiile pe criteriul reprezentării diferitelor interese, pe criteriul accesului sau pe criteriul 
tipului de participare socială şi politică.  
Relaţia cu puterea poate fi dictată şi influenţată de diversitatea următoarelor tipologii: 

Când vorbim de advocacy ca proces prin care sunt reprezentate interese, priorităţi şi valori, 
putem avea următoarele tipuri de grupuri /organizaţii numite generic grupuri de presiune: 
- organizaţii constituite pentru promovarea unei cauze, recunoaşterea şi aplicarea unor principii, 
cum ar fi un mediu curat, egalitate de şanse pentru femei, protecţia copiilor  
- organizaţii constituite în jurul unor interese şi scopuri comune cum ar fi organizaţiile sindicale 
dintr-un sector, asociaţii profesionale,  
- organizaţii care promovează schimbarea în general, înglobând un set complex de interese, cum 
ar fi dezvoltarea socială si economică  
- organizaţii care se raliază episodic unui interes punctual, cum ar fi opoziţia pentru amblasarea 
unei gropi de gunoi   

Când vorbim de tipuri de grupuri şi organizaţii pe criteriul accesului, putem avea grupuri cu acces 
direct pe coridoarele puterii sau grupuri fără acces direct. Acestea din urmă pot fi în această 
categorie pentru că au decis să nu aibă nici o formă de dialog sau pentru că nici nu şi-au propus/ 
nici nu au încercat.  

Când vorbim de tipologia organizaţiilor în funcţie de tipul de participare dictat de modul în care 
acestea îşi văd rolul în viaţa socială, economică şi politică,  putem avea, aşa cum am mai 
menţionat, organizaţii care-şi văd rolul în furnizarea serviciilor pe care statul nu le furnizează, 
încercâd să rezolve singure problemele rămase nerezolvate de instituţile statului. La extrema 
cealaltă sunt organizaţiile care işi văd rolul doar ca “paznici ai democraţiei”, adica se limitează 
doar la atragerea atenţiei asupra lucrurilor care nu funcţionează, considerând că autoritatea este 
cea care trebuie să găsească soluţii şi să implementeze schimbările.  

 

 

 

 

 

 
 
 
Riscurile estimate  
Abordarea procesului depinde de riscurile pe care le le implică iniţierea şi derularea unui 
asemenea proces. Câteodată, în lipsa altor opţiuni pentru rezolvarea unor probleme urgente şi 
grave, aceste riscuri trebuie asumate 

Pentru explora în continuare modalităţile de aborare a procesului de advocacy, vă propunem să 
explorăm mai în detaliu relaţia organizaţiile neguvernamentale şi putere.   
 

Furnizare 
de servicii 

Paznici ai 
democraţiei  

Rolul ONG în viaţa 
socială şi politică 
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c.Relatia cu puterea  

Putem reprezenta diferitele moduri de organizare a ONG-urilor pentru a se relaţiona cu puterea, 
pe un continuum care ilustrează contextul politic şi instituţional, gradul de deschidere a 
structurilor de decizie şi implicit, nivelul de risc în desfăşurarea activităţilor de advocacy, de la 
sisteme inchise, către sisteme deschise:  

 
Colaborare pe domenii specifice 
In sistemele inchise de luare a deciziei ONG-urile incearcă doar relaţii de colaborare cu puterea 
pe domenii specifice şi probleme punctuale. Evident, influenţa lor este limitată, punctuală, nu se 
poate vorbii de schimbări la nivel de sistem sau societate. Avantajul acestui tip de relaţie este de 
tipul “ mai bine puţin decât deloc”, contribuie la construirea legitimităţii şi credibilităţii 
organizaţiei, iar în timp poate aduce oportunitatea de a aborda şi alte probleme..   
 
Structuri de colaborare permanente 
Din dorinţa de a-şi dovedi deschiderea, puterea ia iniţiativa organizării de grupuri de lucru mixte 
pentru rezolvarea unor probleme specifice, în condiţii şi parametri stabiliţi unilateral. Flatate de 
invitaţie, există de obicei ONG-uri care acceptă orice condiţii. Acest tip de relaţie are avantajul că 
poate duce la cresterea credibilităţii şi influenţei organizaţiei, în situaţia în care aceasta are 
capacitatea de a contribui activ la procesul de rezolvare a problemelor, dar există şi riscul scăderii 
increderii şi credibilităţii organizaţiei în ochii cetăţenilor/ beneficiarilor, care incep să o perceapă 
ca fiind asociată cu puterea. Evident că există riscul consultării şi implicării formale a organizaţiei 
neguvernamentale, in situaţia în care puterea a decis să utilizeze această relaţie doar din dorinţa de 
a mima colaborarea şi a diminua criticile la adresa ei.  
 
Lobby sporadic  
In condiţiile in care contextul politic şi instituţional e oarecum neutru, organizaţiile 
neguvernamentale care de obicei au alte activităţi permanente, se mobilizează de obicei ad-hoc, 
pentru a ilustra o poziţie diferită de cea a guvernului, şi a solicita o schimbare legislativă. Sansa 
de a influenţa decizia puterii depinde mai mult de statutul şi de relaţiile personale ale membrilor 
organizaţiei, decât de performanţele şi calitatea demersului.  Având în vedere că există o oarecare 
deschidere, in principiu acest tip de relaţie nu presupune riscuri, dar nici impactul asupra 
schimbărilor nu are sanse să fie unul major.  
 
Structuri de Lobby 
Acest tip de relaţie există în situaţia in care contextul politic şi instituţional permite evoluţia 
sectorului neguvernamental şi implicarea acestuia în viaţa politică şi socială. Corespunzător unei 
societăţi civile mai mature, există structuri permanente de lobby, specializate în procesul 
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legislativ pe domenii de specialitate, iar participarea în activităţi de lobby devine o activitate 
permanenta pentru anumite ONG-uri care incep să-ţi construiască strategii şi alianţe, să-şi împartă 
roluri şi responsabilităţi, să-şi planifice intâlnirile cu decidenţii  conform unui calendar regulat.  
 
Grupuri de advocacy 
Acest tip de relaţie poate avea loc doar într-un contextul unei societăţi democratice, în condiţiile 
existenţei unui sistem deschis de luare a deciziei. Acest context se reflectă prin existenţa unui 
număr semnificativ de ONG-uri specializate pe activităţi de lobby şi advocacy, capabile să creeze 
alianţe şi coaliţii, să-şi pregătească şi sustina poziţia în mod documentat, pe baza de studii şi 
cercetări şi să implice activ cetăţenii / beneficiarii direcţi ai campaniilor de advocacy. Mai mult, 
ele sunt capabile să-şi construiască o abordare strategică pe termen lung, care include o gamă 
diversă de activităţi cum ar fi campanii de informare, educare, campanii media. Schimbările 
vizate urmăresc mai mult decât rezolvarea unei probleme sau schimbarea unei legi, abordând 
teme strategice complexe cum ar fi schimbarea sistemului de luare a deciziei, modul de 
funcţionare a sistemului, influenţarea / consolidarea  culturii politice.     

Este interesant să ne gândim la evoluţia soctorului neguvernmental din Romania şi la dezvoltarea 
relaţiilor acestuia cu puterea, pe măsură ce societatea românească şi contextul politic şi 
instituţional a început să permită deschiderea sistemului de luare a deciziei. 

d) Abordarea conflictelor şi diferenţelor  
O altă modalitate de a diferenţia tipul de abordare a procesului de advocacy este în funcţie de 
modul de rezolvare a conflictelor şi diferenţelor. In general, dacă vrem să simplificăm, putem 
spune că sunt 3 mari familii de abordare a conflictelor şi diferenţelor: 

- Abordarea care se bazează pe utilizarea forţei 
Această abordare este modul cel mai vechi şi primitiv de rezolvare a conflictelor şi diferenţelor. 
Are ca logică legea junglei, adică câştigă şi supravieţuieşte cel care este mai puternic.  Din păcate 
nu s-a perimat, forma ei cea mai acută fiind războiul. Problema majoră a acestui tip de rezolvare a 
conflictului este că victoria câştigată prin forţă nu este durabilă. Istoria a demonstrat că intervenţii 
în forţă, declanşează în timp, reacţii violente similare.  

- Abordarea care se bazează pe utilizarea dreptului 
Această abordare este cea mai răspândită şi utilizată formă de rezolvare a conflictelor şi 
diferenţelor. Se bazează pe un set legi, credinţe şi norme morale de comportament , scrise sau 
nescrise, adoptate de o societate sau comunitate. Pe baza acestor norme, este definit ce este bine, 
ce este rău, ce e perms sau nepermis. Rezolvare conflictelor şi diferenţelor, înseamnă în această 
abordare, aplicarea acestor norme de către instanţe formale sau informale, dar recunoscute şi 
acceptate de grup/ societate , pentru a definii un învins - vinovatul şi pedeapsa care trebuie 
aplicată şi un câştigător- partea vătămată şi compensaţiile care-i revin. Problema cu acest tip de 
rezolvare a conflictelor este că, asemenea rezolvarii prin forţă a conflictului, soluţia este impusă. 
Părţile pierd controlul în procesul de rezolvare a diferendelor, de obicei relaţia este compromisă, 
ca urmare a frustrărilor aduse de infăţişarea în instanţele de judecată. Mai mult, nu există o 
preocupare pentru definirea relaţiei dintre părţi în viitor.  

- Abordarea care se bazează pe utilizarea interesului 
Din fericire mai există o abordare, care începe să câştige din ce in ce mai mult teren. Ea se 
bazează pe implicarea directă a părţilor în rezolvarea situaţiei conflictuale, părţile fiind 
responsabile şi păstrându-şi controlul de dezvoltarea şi acceptarea soluţiilor. Această abordare are 
avantajul că soluţia adoptată satisface interesele părţilor, are sanse să fie dureze în viitor şi 
permite păstrarea relaţiilor.    
Abordarea tradiţională a activităţii de advocacy presupune o acţiune publică desfăşurată de un 
ONG cu scopul de a influenţa autoritatea publică responsabilă şi de a obţine recunoaşterea 
existenţei şi legitimităţii unor probleme la nivelul societăţii sau a unei părţi din aceasta şi 
acceptarea unor soluţii propuse de către cei care vorbesc în numele acestor grupuri. Vrem să 
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subliniem că, în abordarea clasică, se presupune că sectorul neguvernamental urmăreşte ca 
puterea să accepte atât problemele aduse la masa negocierii, cât şi soluţiile. Nu vrem să 
demonstrăm că abordarea tradiţională nu tine cont de interesele părţilor, dar credem că logica 
procesului din această abordare, impinge părţile spre confruntare, si structurează modul de 
gândire, încă de la începtut, pe baza primelor două tipuri de abordări în situţia în care cererea nu e 
satisfăcută / soluţia nu este adoptată: demonstraţii de forţă /apelarea la instanţe  
De aceea vă propunem o altă abordare pe care o numim advocacy participativ, care abordează 
situaţia conflictuală din perspectiva interesului şi care are avantaje şi beneficii. Să vedem de ce!  
- Dacă procesul de advocacy tradiţional se concentrează aspra oamenilor – decidenţi, lideri 
politici, abordarea participativă se concetrează asupra problemelor de rezolvat, nu a oamenilor! 
- In abordarea tradiţională, sectorul neguvernamental vine la masa negocierii cu soluţii clar 
definite, în timp ce în abordarea participativă doar interesele sunt clar definite, iar în ceea ce 
priveşte soluţiile, există deschidere şi dorinţă de dialog. 
- Existând un mandat clar legat pentru o soluţie clar definită, in abordarea tradiţională sectorul 
neguvernamental urmăreşte impunerea acestei soluţii, există riscul cantonării pe poziţie;  în 
abordarea participativă, dată fiind deschiderea către orice soluţie care satisface interesele, pot fi 
identificate în mod creativ soluţii cu câştig reciproc 
- Dacă în abordarea tradiţională, compromisul este interpretat ca o victorie, in abordarea 
participativă soluţiile sunt evaluate pe baza unor criterii obiective  

e. Importanţa componentei de participare în schimbarea politicilor publice 
Am menţionat în mai multe rânduri importanţa componentei participative în procesele care 
urmăresc influenţarea deciziilor şi politicii publice.  
Dorim să subliniem că participarea este la fel de importantă şi în faza de planificare a strategiei, 
care înseamnă intr-adevăr un proces de decizie privind abordarea strategică şi paşii de urmat, dar 
este şi un proces de consolidare a puterii societăţii civile prin constientizarea surselor de putere de 
care dispun cetăţenii, ajutînd la cresterea nivelului de incredere în puterea proprie şi cea colectivă, 
contribuind la motivare, implicare şi identificarea unor idealuri şi direcţii de acţiune comune, 
indiferent de diferenţele de opinie inerente. Toate aceste lucruri vor vor facilita implementarea 
strategiei.  
Mai mult, un proces participativ iniţiat încă din faza de planificare este şi un proces  de învăţare, 
care dezvoltă experienţa, cunoştiinţele şi abilităţile domenii care sunt importante pentru o 
societate civilă activă şi pentru consolidarea culturii politice, cum ar fi: 

- analiza contextului, a problemelor, a surselor de putere şi distribuţiei acestora 
- construirea unei viziuni asupra schimbării şi stabilirea obiectivelor 
- organizarea de intâlniri şi dezbateri şi realizarea de prezentări publice 
- identificarea şi negocierea intereselor 
- procesul de rezolvare în grup a problemelor  
- evaluarea rezultatelor  

Nivelul de participare poate fi diferit în diversele stadii ale implementării strategiei, dar în etapele 
de iniţiere ale procesului de advocacy în care se stabilesc problemele şi direcţiile de acţiune, 
participarea este extrem de utilă!  Participarea poate deveni un instrument de construire şi 
consolidare a puterii cetăţenilor atunci când cei care participă iau decizii şi selectează opţiuni.  
Participarea nu trebuie însă privită mecanic, ca pe un proces care oferă tuturor sanse egale de a 
contribui, pentru că nici contribuţiile acestora nu sunt nici de un singur fel, nici de aceeaşi 
intensitate. Vă propunem să analizaţi următoarele idei care pot face participarea mai eficientă în 
etapa de planificare a strategiei: 

- Analizaţi cine sunt cei implicaţi 
Un proces participativ de planificare poate implica în diferite momente diferite persoane, cum ar 
fi: membrii organizaţiei, voluntarii, directorii şi membrii bordului, reprezentanţii grupului ţintă, 
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membrii organizaţiilor partenere implicate în proces sau din alte organizaţii care derulează 
activităţi similare în domeniu, simpatizanţi şi aliaţi ai organizaţiei  

- Valorificaţi diversitatea punctelor de vedere  
Utilizaţi un facilitator cu experienţă, capabil să gestioneze comunicarea în grup, conflictele şi 
diferenţele utilizând instrumente luare a deciziei în grup şi construire a consensului  

- Implicaţi beneficiarii direcţi şi identificaţile nevoile în mod participativ 
Implicarea beneficiarilor direcţi este cum am menţionat un proced de învăţare, care contribuie la 
formarea de noi lideri în grupul/ comunitatea respectivă, care vor utiliza cunoştinţele dobândite 
pentru continuarea şi dezvoltarea de noi iniţiative. Organizaţi în comunitate/ grup întâlniri directe 
şi colectaţi opiniile celor afectaţi direct de situaţia pe care vreţi să o schimbaţi 

- Construiţi increderea,  facilitaţi comunicarea şi lucru in echipă 
Nu presupuneţi că dacă dvs. sunteţi dăruit trup şi suflet, lumea va avea automat incredere şi vă va 
urma. Acordaţi timp pentru o comunicare deschisă, care să clarifice temerile, aşteptările şi 
riscurile, care va contribui la construirea încrederii între participanţi şi în cadrul echipei. Ajutaţi 
ca participanţii să se asculte şi cunoască, oferindu-le ocazia să lucreze împreună 

- Facilitaţi integrarea experienţelor şi expertizei 
Deciziile eficiente sunt cele care combină experienţa practică cu perspectiva teoretica, adica 
acelea care au la baza atât opiniile non-experţilor dar care au contact direct cu situaţia pe care 
vreţi să o schimbaţi cu cele ale teoreticienilor, dar care cunosc problema din carţi, nu din realitate. 
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6. Câteva idei importante   
• Într-o societate democratică, guvernarea este doar unul dintre elementele care coexistă în 

ţesătura societăţii care include instituţii diverse, partide politice, organizaţii şi asociaţii ale 
societăţii civile.  

• Democraţie a adus libertatea de exprimare a ideilor şi diferenţelor, libertatea de dezvoltare 
individuală, încurajarea creativităţii şi competiţiei, ceea ce înseamnă conflicte şi diferenţe. In 
Romania şi societăţile aflate în tranziţie, la aceste conflicte se adaugă cele moştenite din 
perioada comunistă şi cele create de schimbările tranziţiei, adică mai multe diferenţe între 
indivizi şi grupuri 

• Democraţia este prezentă şi infloreşte când cetăţenii şi grupurile organizate ale societăţii civile: 
o se implică şi îşi utilizează dreptul de participare la viaţă socială şi politică, făcându-şi 

auzită vocea în dezbateri publice- o societate democratica sănătoasă face “gălăgie” 
o îi percep pe cei alesi ca fiind responsabili în faţă cetăţenilor de acţiunile lor,   
o acceptă nevoia de toleranţă, recunoasc drepturile minorităţii şi principiul egalităţii de 

sanse 
• Activitatea ONG-urilor aduce o contribuţie importantă la consolidare a democraţiei, prin 

activităţile de monitorizare a bunei guvernări, acţionând pentru creşterea transparenţei 
procesului de luare a deciziilor de interes public şi asumarea răspunderii de către autorităţi, dar 
şi prin creşterea nivelului de participare a cetăţenilor, facilitarea implicărea directe a grupurilor 
defavorizate in dezvoltarea şi implementarea de soluţii pentru problemele cu care se confruntă, 
influenţarea culturii şi comportamentelor, guvernanţilor şi cetăţenilor. 

• In societăţile democratice, organizaţiile neguvernamentale constituie mecanismele eficiente prin 
care cetăţenii sunt reprezentaţi şi participă la  guvernare. ONG-urile reprezintă de fapt 
multitudinea de profiluri, interese şi aspiraţii prezente într-o societate, care devin coerente, 
reprezentate şi vizibile în viaţa publică doar prin activitatea acestor organizaţii. Toate ONG-urile 
pot avea un rol important în identificarea şi promovarea interesului public (deşi nu toate 
conştientizează acest lucru). 

• ONG-urile trebuie să-şi definească rolul lor politic în societate, altfel există riscul să fie 
percepute doar ca un fel de sisteme private pentru livrarea serviciilor pe care statul nu le oferă.  

• Procesul de Advocacy, ca efort de influenţare a guvernării,  contribuie,  la maturizarea societăţii 
şi consolidarea democraţiei fiind deci este un proces de transformare a societăţii. 

• Impactul activităţilor de advocacy poate fi structurat pe trei nivele: 
o Schimbări de conţinut (amendarea/ promovarea unei legi/ hotărâri/ decizii, iniţierea 

/modificarea unei politici publice) 
o Schimbări în modul de funcţionare a sistemului şi de luare a deciziilor de interes public  
o Schimbări în modul în care cetăţenii percep puterea şi se implică în activităţi de influenţare 

a acesteia.  
• Advocacy este un proces politic care implică efortul coordonat al structurilor societăţii civile de 

a schimba politicile, practicile existente, distribuţia puterii şi a resurselor, ideile şi valorile care 
aduc prejudicii, defavorizează, sau ingnoră problemele cetăţenilor în general, sau a unei anumite 
categorii sociale 

• Procesul de advocacy este un joc de redistribuire a puterii în  relaţie cu schimbarea dorită, prin 
care, cei care nu deţin puterea (adică cetăţenii şi organizaţiile lor) încearcă să câştige putere 
pentru a influenţa decizia autorităţilor şi a promova schimbarea dorită 

• Procesul de advocacy în abordarea propusă se bazează pe următoarele principii:  
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o Ceteţeanul are un rol fundamental  

o ONG-urile au  viziune asupra schimbării şi o strategie pe termen lung pentru realizarea 
acestei viziuni 

o Intervenţiile au în vedere analiza relaţiilor de putere şi re-echilibrarea acestora în ideea 
sprijinirii celor care dejavantajaţi  

o Construirea capacităţii grupurilor de beneficiari şi organizaţiilor lor este o preocupare 
permanentă 

o Implicare şi participare civică sunt valori fundamentale care dau legitimitate procesului 
o Asumarea responsabilităţii faţă de grupul de beneficiari şi responsabilizarea guvernanţilor 

şi a instituţiilor statului sunt preocupări permanente.  
● Tăria organizaţiilor neguvernamentale provine din faptul că ele reprezintă diferenţieri, 

multitudini de identităţi umane şi aspiraţii sociale, inclusiv aspiraţii de modernizare 
● Este important să influenţezi decidenţii pentru a schimba conţinutul unei politici, strategii, legi, 

dar este la fel de important să poţi să influenţezi si politicile informale, adică modul de 
funcţionare a sistemului, modul de luare a deciziilor publice, cultura şi comportamentul la 
nivelul instituţiilor publice şi al societăţii in ansamblu. 

● Pentru a crea presiune asupra politicului este necesară crearea unei  unei largi baze de sprijin 
prin construirea de alianţe şi mişcări, capabile să mobilizeze oameni activi şi informaţi, să 
capteze atenţia opiniei publice prin canalele mass-media şi să crească vizibilitatea demersului.  

● Construirea vizibilităţii este o problemă de construire a puterii cetăţenilor, şi implică campanii 
de stimulare a participării şi educare, corelate cu strategii de acţiune din exteriorul şi din 
interiorul puterii. 

● Influentarea politicilor publice din perspectiva managementului schimbarii  se concentrează pe 
modul în care este organizat sistemul, cat de deschis este acesta către sugestii şi colaborare şi 
abordează schimbarea ca pe un proces continuu şi transparent, bazat pe ideea de parteneriat şi 
interacţiunea între factorii interesaţi, implementatori şi mediul socio-politic, care se încheie în 
momentul în care se realizează schimbările dorite şi impactul scontat 

● Procesul de influenţare a politicilor publice este un proces care implică schimbări complexe la 
mai multe nivele: indivizi, grupuri/instituţii/organizaţii, al mediului în care acestea îşi desfăşoara 
activitate; aceste nivele sunt în continuă schimbare, fapt care face ca schimbările să nu poată fi 
controlate în totalitate. De aceea este util să încercaţi să anticipaţi şi să reduceţi schimbările 
nedorite şi neplanificate  

● Abordarea procesului de advocacy este influentată de o multitudine de factori:  
- Contextul socio-cultural 
- Mediul politic şi instituţional 
- Oportunităţile şi constrângerile momentului 
- Capacitatea şi resursele societăţii civile 
- Tipul şi misiunea organizaţiilor 
- Riscurile estimat 

● Abordarea situaţiilor conflictuale din persectiva realizării interesului se concentrează asupra 
problemelor de rezolvat, abordează soluţiile care satisfac aceste interese cu deschidere spre 
dialog, şi le evaluează pe bază de criterii obiective 

● Participarea este la fel de importantă în etapa de planificare cât şi în etapa de implementare şi 
constituie un proces de învăţare care dezvoltă experienţa, cunoştinţele şi aptitudinile, facilitând 
dezvoltarea relaţiilor şi construirea de parteneriate   
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II STRATEGII ŞI INSTRUMENTE  
 

 1. Planificarea strategiei de advocacy: logica procesului şi etape 
Strategiile definesc căile prin care ajungem de unde suntem, acolo unde am dori să fim în viitor. 
Strategia de advocacy nu este un plan care să ne îngrădească activitatea, ci mai degrabă un cadru de 
gândire flexibil care planifică un set de activităţi înlănţuite logic, care să ne ghideze spre schimbarea 
dorită.   
Nu există o reţetă universală de construire a planului strategic de advocacy!  
Procesul de construire a strategiei de advocacy nu este linear, etapele care trebuie parcurse sunt 
legate organic, şi traseul este mai degrabă unul de tip ciclic, în care după finalizarea analizelor şi 
deciziilor referitoare lao etapă, te întorci şi verivici legătura locică cu etapele deja parcurse.  
Strategia poate fi construită în funcţie de două trasee logice: logica procesului de rezolvare a 
problemelor, în care planificarea strategiei incepe cu identificarea şi prioritizarea problemelor sau 
logica planificării strategice, in care planul strategic demarează cu construirea viziunii asupra 
schimbării dorite. 
In ambele variante, sunt câteva etape fundamentale care trebuie avute în vedere: 

o Analiza situaţiei existente şi diagnostic - Analiza contextului în care se maifestă problema şi 
identificarea şi prioritizarea problemelor 

o Alegerea şi Analiza problemei specifice 
o Definirea viziunii asupra schimbării dorite 
o Analiza actorilor şi factorilor interesaţi – public ţintă, oponenţi, aliaţi, indecişi  
o Definirea abordării şi a modalităţilor de acţiune  
o Auto-evaluarea capacităţii organizaţiei de a implementa strategia de advocacy şi 

compatibilitatea demersului faţă de viziunea şi misiunea organizaţiei / retelei  
In această secţiune a Ghidului veţi găsi diverse instrumente, pe care să le adaptaţi şi să le utilizaţi, 
constuind propria dvs. reţetă care se potriveşte situaţiei specifice in care acţionaţi. Ordinea în care 
ele vor fi prezentate urmăreşte structura acestor etape fundamentale, dar dvs. puteţi construi logica 
care se potriveste situaţiei şi contextului în care iniţiaţi campania de advocacy.  
Inainte de a vă prezenta diverse instrumente pe care le puteţi utiliza în aceste etape fundamentale ale 
procesului atunci când elaboraţi planul strategic al campaniei de advocacy, considerăm că este util 
să trecem în revistă câteva exemple care ilustrează diferitele tipuri de abordări. 
Deşi în practică, organizaţiile care desfăşoară activităţi de advocacy utilizează de cele mai multe ori 
combinaţii ale diferitelor tipuri de strategii şi o gamă diversă de modalităţi de acţiune, din dorinţa de 
a structura înţelegerea acestor abordări, vă propunem să revederea unor exemple practice în 
conformitate cu următoarea structură . 
o abordări în functie de modul de relaţionare cu puterea/ de abordarea ţintelor:  

-      Strategii de colaborare   
-      Strategii de confruntare 

o abordări în funcţie de modalitatea de comunicare cu decidenţii 
- Comunicare directă interpersonala – Lobby 
- Comunicare directă între reprezentanţii grupurilor – Negociere  
- Comunicare prin arena publică (indirectă) - Campanii Media   
-     Demonstrarea evidenţei - convingerea 

o abordări în funcţie de activitatea majoră: 
- Campanii de educare publică şi mobilizare a cetăţenilor 
- Realizare de studii şi cercetări 
- Construirea capacităţii ONG-urilor şi a societăţii civile:  
- Construire alianţe, coaliţii, parteneriate  
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2. Diverse tipuri de strategii şi abordări: exemple 
● Abordări în functie de modul de relaţionare cu puterea/ de abordarea  ţintelor:  

a. Strategii de Colaborare  

Dacă schimbarea dorită este construirea colaborării între grupurile comunitare, instituţiile statului 
şi/sau sectorul privat, pentru diseminarea unor abordări inovative, furnizarea unor noi servicii sau 
îmbunătăţirea infrastructurii locale, atunci colaborare este o abordare potrivită. Colaborarea 
presupune existenţa unui acord asupra problemelor prioritare şi compatibilitate privind obiectivele/ 
schimbarea dorită. ONG-urile  pot decide să colaboreze direct cu puterea / decidenţi sau cu 
instituţiile care furnizează servicii publice pentru a elabora sau a implementa o lege/ o politică sau 
un nou serviciu public. Colaborarea poate fi întâlnită şi pentru monitorizarea implementării unei 
legislaţii sau a unei politici. Colaborarea poate lua forma unor organisme mixte, de co-decizie intre 
autoritati publice si societatea civila ceea ce presupune un mecanism sistematic si structural de 
lucru. Colaborarea poate lua forma unui parteneriat.    

Transparenţa decizională este o conditie necesara unei colaborari eficiente. Autorităţile publice 
aprobă, adoptă sau redactează în mod constant acte normative şi iau decizii care influenţează viaţa 
sau activitatea oamenilor, organizaţiilor non-profit şi societăţilor comerciale. Legea transparenţei 
(nr. 52/2003) permite cetăţenilor şi organizaţiilor constituite de aceştia să îşi exprime opiniile şi 
interesele în legătură cu elaborarea de acte normative şi cu luarea unor decizii administrative 
prin consultarea lor de către autorităţile publice în legătură cu proiectele de acte normative şi 
participarea la şedinţele publice ale respectivelor autorităţi.   
Pentru a influenţa decizii sau acte normative, persoanele pot participa fie individual, în calitatea lor 
de cetăţeni, fie organizaţi în ceea ce legea numeşte “asociaţii legal constituite”. Legea nu limitează 
în nici un fel accesul la mecanismele prevăzute de aceasta, oricine având dreptul de a participa, 
indiferent de interesul pe care îl reprezintă. Nu se pot folosi direct de mecanismele acestei legi 
societăţile comerciale, organizaţiile cooperatiste, asociaţiile agricole, partidele politice. Ele pot să 
intervină fie prin intermediul unor persoane fizice (cum ar fi proprietari, asociaţi, acţionari, membri, 
persoane cu funcţii de conducere sau de execuţie), fie prin intermediul unor organizaţii 
neguvernamentale create pentru a le reprezenta interesele. Un punct de vedere poate fi susţinut de o 
persoană fizică, de o asociaţie fără personalitate juridică, de o persoană juridică non-profit sau de o 
coaliţie. 
 
Participarea ONG la decizii publice -  comisii mixte  

 
Exemplu :Advocacy pentru respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati mintale 
institutionalizate  
Context: Peste 20 000 de persoane cu dizabilităţi mintale se află în prezent în instituţii de tip 
medico-social (spitale sau secţii de psihiatrie, centre de recuperare şi reabilitare 
neuropsihică, centre medico-sociale şi centre de plasament). Realitatea din institutiile 
psihiatrice din Romania arata ca, in general, aceste persoane nu beneficiaza de 
tratamentul psihiatric adecvat starii lor de sanatate si nici de activitatile de reabilitare 
vocationala absolut necesare pentru functionarea lor la intreaga capacitate fizica si 
psihica. Mai grav, foarte multi pacienti traiesc in conditii care se afla sub limita demnitatii 
umane si aceste institutii devin pentru ei „inchisori pe viata” . 

Centrul de Resurse Juridice monitorizeaza modul in care sunt respectate drepturile 
persoanelor institutionalizate in spitalele de psihiatrie sau in centrele de recuperare pentru 
persoanele cu handicap si desfasoara campanii de advocacy, educare si informare, contribuind 
in acelasi timp la formularea unui pachet de politici publice coerente pe sanatatea mintala, 
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accentuând componenta de dezinstitutionalizare si reintegrare in comunitate si urmarind 
transpunerea acestor obiective in practica.  

Ministerul Sănătăţii din România declara ca acordă o atenţie importantă „dezvoltării 
parteneriatelor cu  societatea civilă în promovarea sănătăţii mintale”. Acest principiu se 
regăseşte înscris de asemenea în reglementările legale în materie (un exemplu: Legea nr. 
487/2002, legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, prevede – art. 
7 – că pentru a pune în aplicare măsurile adoptate pentru apărarea sănătăţii mintale, „Ministerul 
Sănătăţii Publice va colabora cu organizaţiile neguvernamentale, cu asociaţiile profesionale şi cu 
alte organisme interesate”). 
Scop: Respectarea drepturile persoanelor care sufera de probleme de sanatate mintala sau 
care au o dizabilitate intelectuala si sunt institutionalizate in spitalele de psihiatrie sau in 
centrele de recuperare pentru persoanele cu handicap.   
Activităţi si modalitati de interventie:    
 CRJ a solicitat „Considerăm că se impune ca organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară 
activităţi în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi să poată desemna, prin 
lege, un număr de reprezentanţi care să garanteze buna funcţionare a autorităţilor locale şi 
exercitarea cu imparţialitate a actului de control şi a monitorizărilor.  Se impune de asemenea 
să se evite ca în componenţa autorităţilor teritoriale să intre reprezenanţi ai 
autorităţilor/instituţiilor monitorizate.  În organizarea şi funcţionarea viitoare a unor 
asemenea organisme este necesar să se evite, atât la nivel legislativ cât şi la cel al practicii 
instituţionale, experienţele contraproductive înregistrate până în prezent în cazuri 
asemănătoare12. 

 
Procese decizionale consultative  

Astfel de procese organizate ad-hoc au existat si inainte de adoptarea legii 52.  

Exemplul: Forumul Constitutional, Camera Deputatilor si Asociatia Pro Democratia  
Context: Forumul Constitutional a fost initiat de Camera Deputatilor a Parlamentului 
Romaniei si desfasurat in parteneriat cu Asociatia Pro Democrati in perioada iulie - 
octombrie 2002 

Scop: De a asigura un cadru institutionalizat de dezbateri intre diferite componente ale 
societatii civile si a oferi cat mai multor cetateni posibilitatea de a-si exprima opinia cu privire 
la aspectele care ar trebui revizuite in Constitutie  

Activităţi şi modalităţi de intervenţie: Dezbaterile au luat forma unor ateliere dedicate 
organizatiilor neguvernamentale, sindicatelor si patronatelor, a unor conferinte regionale (la 
Timisoara, Cluj, Craiova si Iasi) la care au participat peste 200 de organizatii si institutii, dar au 
fost folosite si instrumente care sa faciliteze exprimarea cetatenilor. Astfel, pe toata durata 
procesului de consultare, au fost distribuite gratuit 20.000 de carti postale prin intermediul a 400 
de oficii postale, iar pe website-ul administrat de APD www.forumconstitutional.ro au fost 
postate peste 13.000 de mesaje. Intregul proces de consultare s-a concretizat prin elaborarea 
unui raport care a fost lansat intr-o conferinta finala in fata societatii civile si a fost inaintat 
Comisiei parlamentare pentru elaborarea propunerii legislative privind revizuirea Constitutiei. 
Forumul Constitutional este  exemplu de democratie participativa in Romania. „Ulterior s-a 
dovedit cã proiectul final elaborat de Comisie a inclus un procent foarte mic din propunerile 
viabile exprimate în cadrul Forumului Constitutional, acest organism contribuind în fapt la 
legitimarea deciziei parlamentarilor si foarte putin la fundamentarea ei” 13 
                                             
12 Drepturile omului în instituţiile medico-sociale pentru persoanele cu dizabilităţi mintale-Situaţia 
mecanismelor de protecţie a drepturilor persoanelor cu dizabilitati mintale din institutiile medico - sociale 
Romania, CRJ iulie 2007 
13 Constitutia României. Dezbatere si referendum 2003 IPP decembrie 2003 
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Cadrul legal 
Dreptul de participare la elaborarea actelor normative este consfintit de Legea 52. Sursele de 
informare cu privire la proiectele de acte normative supuse consultărilor sunt:  

 anunţul pe pagina de Internet a entităţii publice; 
 anunţul afişat într-un spaţiu accesibil publicului din sediul entităţii; 
 mass-media, dacă aceasta preia anunţul trimis de entitatea publică respectivă. 

Anunţul trebuie, potrivit legii, să cuprindă:  
 nota de fundamentare a proiectului, expunerea de motive sau referatul de aprobare; 
 textul complet al proiectului de act normativ; 
 termenul de trimitere a comentariilor (cel puţin 10 zile) şi 
 modul în care cei interesaţi pot trimite în scris comentariile. 

O altă modalitate importantă de a primi informaţia referitoare la consultările asupra 
proiectelor de acte normative este procedura depunerii unei cereri la autoritatea publică 
respectivă.  
Formularea legii este destul de vagă, menţionând că proiectele de acte normative vor fi trimise 
tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii. Entităţile publice 
trebuie să stabilească proceduri pentru trimiterea anunţurilor către cei care au depus cereri.  
În cazul actelor normative cu relevanţă asupra mediului de afaceri,14 instituţia publică 
iniţiatoare va transmite anunţul către asociaţiile de afaceri şi către alte asociaţii legal constituite, pe 
domenii specifice de afaceri. Anunţul trebuie adus la cunoştinţa publicului cu cel puţin 30 de zile 
înainte de adoptarea caietului de sarcini. Perioada de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor nu 
poate fi mai scurtă de 10 zile. Propunerile, sugestiile, opiniile, persoanelor interesate au titlul de 
recomandări, încorporarea lor în actul normativ rămânând la latitudinea autorităţii contractante.  
Legea 52/2003, prevede posibilitatea dezbaterii proiectului de act normativ în cadrul unor întâlniri 
publice, dacă acestea au fost solicitate în scris de către o asociaţie legal constituită sau o altă 
autoritate publică. Persoanele fizice sau societăţile comerciale nu pot cere organizarea de dezbateri 
publice. Însă dacă o societate comercială face parte dintr-o asociaţie de afaceri, aceasta din urmă 
poate cere în scris autorităţii contractante organizarea unei dezbateri publice la care poate participa 
orice reprezentat al respectivei societăţi comerciale. Termenul pentru desfăşurarea dezbaterii este de 
maximum 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează a fi organizată. 
Legea nu precizează modul în care va fi organizată dezbaterea. Din experienţa altor ţări, putem 
trage concluzia că modul în care va fi structurată întâlnirea are un rol foarte mare în asigurarea 
faptului că rezultatele acesteia sunt utile pentru autoritatea publică organizatoare. Pentru a obţine 
maximum de eficienţă, întâlnirea trebuie structurată în aşa fel încât să asigure participarea tuturor 
celor interesaţi, iar aceştia să îşi expună punctul de vedere în legătură cu actul normativ ce face 
subiectul dezbaterii, fără a se abate de la acesta şi fără a se implica în discuţii deviate de la subiect. 
Persoanele interesate pot sugera modul de desfăşurare a dezbaterii în vederea atingerii unui grad cât 
mai înalt de eficienţă, dintre modalităţile de organizare sugerate ale unei astfel de dezbateri 
amintim: dezbaterea cu agendă precizată şi facilitator al discuţiilor si audiere publică. 
Pe lângă modalităţile de consultare expres prevăzute de lege, pot fi folosite şi alte tehnici care pot fi 
solicitate de cetăţeni, deşi nu sunt incluse în lege: 
 consultarea electronică, sub forma unui forum electronic; 
 întâlniri în comunitate, organizate de autoritatea publică locală într-un loc public, în 

apropierea comunităţii care va fi afectată de actul normativ respectiv şi nu la sediul 
autorităţii (de exemplu în cazul unor investiţii importante). 

                                             
14 În acest sens, vezi şi HG 396/2002 privind unele măsuri referitoare la procedura de elaborare a proiectelor 
de acte normative cu relevanţă asupra mediului de afaceri, publicată în Monitorul Oficial nr. 292/2002, 
anterioară Legii transparenţei. 
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Participarea la şedinţe publice 
Şedinţele publice la care se referă Legea transparenţei sunt, în fapt, toate şedinţele care sunt 
necesare pentru desfăşurarea activităţii autorităţii publice respective şi pe care autoritatea respectivă 
le declară ca fiind publice.  Definiţia dată de lege şedinţelor publice lasă declararea acestora ca 
publice la latitudinea entităţilor publice respective, prin regulamentul lor de organizare şi 
funcţionare. Entitatea publică este obligată să facă public anunţul cu privire la şedinţă cu cel puţin 
trei zile înainte de desfăşurarea acesteia. Anunţul va fi făcut public prin: 
 afişare la sediul entităţii publice; 
 inserare în site-ul de web; 
 comunicare către mass-media. 

Anunţul va conţine: 
 data, ora şi locul de desfăşurare; 
 ordinea de zi. 

Difuzarea către mass-media a anunţului privind şedinţa este obligatorie. Depinde de instituţia 
respectivă către ce mijloace de informare în masă direcţionează anunţul, precum şi de organele 
mass-media în ce măsură sunt interesate să îl publice. 
Legea prevede că anunţul trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi asociaţiilor legal constituite care 
au prezentat anterior sugestii şi propuneri, în scris, referitor la aspectele ce vor fi discutate în cadrul 
şedinţei. Legea face aici referire la acele persoane sau organizaţii care, folosindu-se fie de dreptul la 
petiţie, fie de procedurile Legii transparenţei privitoare la consultările asupra proiectelor de acte 
normative, au formulat anterior puncte de vedere legate de subiectele de pe ordinea de zi a 
respectivei şedinţe. Această procedură presupune că persoana responsabilă cu trimiterea anunţului 
va verifica, înainte de fiecare şedinţă publică, ordinea de zi şi registrul în care s-au înscris petiţiile 
cetăţenilor, lista celor care au depus comentarii scrise asupra proiectelor de acte normative ce vor fi 
dezbătute şi, eventual, lista participanţilor la dezbaterile asupra acelor acte, pentru a realiza o listă 
suplimentară de distribuţie a anunţului. În lipsa unui sistem informatizat de evidenţă a petiţiilor şi 
comentariilor asupra proiectelor de acte normative, această operaţiune poate fi mare consumatoare 
de timp şi energie.  
Participarea la şedinţă se va face în limita numărului de locuri din sala în care se va desfăşura 
şedinţa. Pentru a determina cine sunt persoanele care au prioritate, legea introduce noţiunea de 
„ordine de precădere” şi lasă la dispoziţia persoanei care conduce şedinţa să stabilească cine are mai 
mare interes în a participa. Criteriul celui mai mare interes nu poate fi folosit în sensul de a 
împiedica participarea la şedinţa publică a categoriilor de persoane protejate prin prevederile 
Ordonanţei 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.15 Mass-
media are acces preferenţial la şedinţă, trecând peste ordinea de precădere.  
Acelaşi preşedinte de şedinţă mai are la îndemână un instrument de control al şedinţei — 
posibilitatea de a avertiza sau chiar de a evacua din sală un participant, în cazul în care acesta nu 
respectă regulamentul de organizare şi funcţionare a şedinţelor, parte a regulamentului instituţiei 
publice respective. Cei care nu pot participa la şedinţă vor avea acces, în condiţiile legii accesului la 
informaţiile de interes public, la minuta şedinţelor publice. Contribuţiile participanţilor la şedinţele 
publice au doar valoare de recomandare, adoptarea deciziilor ţinând de competenţa exclusivă a 
autorităţilor publice. 

b. Strategii de confruntare  
Această strategie este adoptată de obicei când alte abordări care au încercat influenţarea autorităţilor 
au eşuat, sau când este necesară atragerea atenţiei opiniei publice şi a guvernanţilor asupra unei 
probleme care nu suferă amânare, sau asupra impactului negativ al unei politici publice. Obiectivul 

                                             
15 Publicată în Monitorul Oficial nr. 431/2000. 
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principal urmărit este mobilizarea unui număr semnificativ de cetăţeni pentru realizarea presiunii 
pentru schimbare. 

Modalităţi de acţiune din cadrul acestei strategii pot fi: 

- Protestele prin demonstraţii şi marşuri, sau alte evenimente de stradă, lansare de 
mesaje creative menită să atragă atenţia guvernanţilor şi opiniei publice. 

Exemplul: Protestul impotriva dizolvarii conducerii CNSAS 
 

Context: In urma problemelor de functionalitate din CNSAS o subcomisie parlamentara a 
hotarat sa dizolve componenta actuala a Colegiului.  
Actori: Academia Catavencu, Agentia de Monitorizare a Presei si BNS au initiat un protest 
gandit a lua forma unui lant viu in jurul Parlamentului. Au mai pus umarul la protest 
partidele politice din opozitie si presa. Au mai participat: Voluntarii Pro-Democratia 
imbracati in alb,  tinerii liberali cu fulare galbene,  Alianta Civica, reprezentanţi ai partidelor 
politice din opoziţie,  
Activitati şi impact: 
  - Mobilizare / anuntare relatii cu presa „Ziarele s-au solidarizat cu miscarea initiata de 
Agentia de Monitorizare a Presei, Academia Catavencu si Blocul National Sindical”- 
 - Organizare La protest au venit foarte multi oameni, dar lantul nu s-a realizat in totalitate, 
credem noi, din cauza unor probleme organizatorice. Totuşi evenimentul a fost puternic 
mediatizat şi a avut impact.  

- Apelarea la instanţele de judecată  
Aducerea cazurilor in instanta de judecata presupune identificarea acelor neajunsuri ale cadrului 
legislativ care permit incalcarea libertatilor fundamentale ale omului. si corectarea Mediatizarea 
unui caz ajuns în instanţă atrage atenţia opiniei publice asupra unei situaţii negative sau a unui 
abuz şi ca urmare poate conduce la iniţierea reformelor dorite sau la schimbarea procedurilor şi 
reglementărilor de aplicare a legii. Această strategie este adoptată atunci când scopul principal 
este promovarea schimbării economice şi sociale, testarea aplicării legislaţiei şi a reacţiilor 
instituţiilor publice.  

 
Context: apararea drepturilor omului si promovarea liberului acces la informatii de interes 
public 
Obiective: 
-  Creşterea gradul de constientizare in ceea ce priveste noua lege a accesului la informatii   
- Sprijinirea  aplicării corecte a legii;  
- Modificarea practicilor locale de aplicare a legii si politicilor publice necorespunzatoare. 
- Promovarea unor schimbari legislative si de atitudine a instantelor de judecata si a 
corpului de avocati,  
- Initierea unor modele de acţiune pentru stimularea de demersuri similare din partea altor 
persoane ale caror drepturi au fost incalcate sau a organizatiilor neguvernamentale 
interesate.  
- Educarea cetatenilor cu privire la drepturile pe care le au, si asupra existentei cadrului 
legal care  apără aceste drepturi,  
- Schimbarea jurisprudentei si interpretarii dată textelor legale in vigoare ce contravin 
- Constitutiei sau normelor internationale privitoare la drepturile omului 
Actori: 

Centrul de Resurse Juridice direct sau cu mandat din partea - oferind asistenta juridica 
altor ONG care au dorit sa pomoveze actiuni in instanta (Asociatia Aurarilor Alburnus 
Maior, Asociatia ACCEPT, Institutul pentru Politici Publice) 
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Activitati: 
- identificarea unor cazuri a caror aducere in atentia publica /rezolvare depaseste 
interesul individual, având potentialul de a afecta in mod pozitiv grupuri largi de oameni. 
Cazurile sunt selectate dintre acele spete ce ilustreaza un model sistematic de abuz sau 
comportament nedemocratic al institutiilor publice sau private, cazuri ce ar putea avea un 
impact pozitiv asupra societatii.  

 

Exemple de Litigii promovate avand ca obiect comunicarea de informatii de interes public: 

Asociatia Aurarilor Alburnus Maior si Centrul de Resurse Juridice vs. Agentia Nationala de 
Resurse Minerale  

Asociatia Aurarilor Alburnus Maior (prin mandatar CRJ) si Centrul de Resurse Juridice vs. 
Consiliul Judetean Alba  

Asociatia Aurarilor Alburnus Maior (prin mandatar CRJ) si Centrul de Resurse Juridice vs. 
Agentia de Protectie a Mediului Alba  

Asociatia ACCEPT (prin mandatar CRJ) vs. Ministerul Educatiei si Cercetarii  

Centrul de Resurse Juridice vs. Agentia Nationala a Functionarilor Publici  

Centrul de Resurse Juridice vs. Biroul Roman de Metrologie Legala  
Centrul de Resurse Juridice vs. Camera Deputatilor - Parlamentul Romaniei  

Centrul de Resurse Juridice vs. Consiliul Superior al Magistraturii 
Centrul de Resurse Juridice vs. Ministerul Justitiei 

Centrul de Resurse Juridice vs. Ministerul Justitiei II 
Centrul de Resurse Juridice vs. Secretariatul General al Guvernului 

Abordări în funcţie de modalitatea de comunicare cu decidenţii 

Toate strategiile de advocacy urmăresc de fapt influenţarea diferitelor ţinte / actori implicaţi. Modul 
în care se exercită această influenţă poate fi structurat în funcţie de modul în care iniţiatorii 
campaniei de advocacy comunică cu decidenţii. Utilizarea eficientă a acestor strategii presupune 
abilităţile de comunicare excelente. Putem diferenţia următoarele modalităţi specifice: 

e. Comunicare directă interpersonala – Lobby 
f. Comunicare directă între reprezentanţii grupurilor – Negociere  
g. Comunicare prin arena publică (indirectă) - Campanii Media   
h. Demonstrarea evidenţei - convingerea 

a. Comunicare directă interpersonala – Lobby 
Lobby  implică întâlniri faţă în faţă cu cu decidenţii pentru a-i influenţa să sprijine discutarea şi 
rezolvarea unei probleme,  promovarea unei soluţii,  adoptarea unei legi sau adoptarea unei poziţii 
legate de o temă de interes public.  
« Prin lobby intelegem orice actiune desfasurata cu scopul de a influenta activitatea puterii 
legislative sau a celei executive dintr-un stat, fie ca este vorba despre institutii publice locale sau 
centrale. Actiunile de lobby sunt strans legate de procesul de adoptare a deciziilor, urmand, 
asadar, fie componenta legislativa, fie pe cea executiva a procedurilor de reglementare. In 
componenta legislativa, propunerile sunt supuse dezbaterii unor adunari reprezentative, care 
delibereaza si aproba decizia prin vot (consiliu local sau judetean, consiliu director sau de 
administratie, Parlament), lasand aplicarea efectiva a respectivelor prevederi in sarcina 
autoritatilor executive si/sau judecatoresti. Prin componenta executiva, propunerile sunt supuse 
atentiei functionarilor din institutiile administratiei publice si culmineaza cu adoptarea si aplicarea 
acestora prin decizia voluntara a unui demnitar investit cu putere executiva (primar, director de 
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agentie, departament ori directie judeteana, prefect sau ministru). Din aceste considerente, 
obiectivele oricarei actiuni de lobby pot fi clasificate in doua mari categorii: adoptarea sau 
respingerea unei propuneri, in componenta legislativa, si emiterea sau abtinerea de la emitere a 
unui act administrativ, in componenta executiva.”16 
Asa cum exista un numar foarte mare de interese care sunt reprezentate prin lobby, exista si oameni 
de profesii diferite care presteaza aceste activitati, pe o baza comerciala. Aceasta pentru ca, din 
punct de vedere practic, multe structuri, care reprezinta interese, duc lipsa de timp, expertiza, 
resurse legislative sau de reglementare, contacte personale care sa duca la influentarea deciziilor 
luate de catre autoritatile publice. Este de inteles ca aceste organizatii vor angaja si se vor baza pe 
experti de profesie. Acesti experti pot fi angajati de firma respectiva sau consultanti independenti. 
Dar este necesar a stabili principii pentru astfel de activitati desfasurate de profesionisti ai 
domeniului in Romania. 
Totusi trebuie sa luam in considerare eforturile de reprezentare ale organizatiilor neguvernamentale 
(ONG), care efectueaza activitati de influentare a politicilor publice la nivel local, regional, national 
in interesul membrilor proprii si sau al coalitiilor ad-hoc pe care le initiaza. Acest tip de influentare 
directa reprezinta vointa unor grupuri de interese de a participa la actul decizional.17 

După 1989, şi în mod special in ultimii ani, în Romania s-au înregistrat încercări de influentare a 
activitatii de legiferare si guvernare in folosul cetatenilor, făcute de către organizaţii 
neguvernamentale. Cu toate ca nu a existat un cadru legal in acest sens, reprezentanţi ai societăţii 
civile au incercat să influenţeze actul de guvernaresi  sa-si faca cunoscute opiniile, chiar daca nu 
au dispus de posibilitatea de a o face intr-un cadru institutionalizat. 

Va prezentam cateva din initiativele legislative ale societatii civile si sectorului privat din 
Romania, care pot fi incadrate ca activităţi de lobby şi constau in participare la dezbateri şi 
audieri publice. 
 
Exemplu: Dezbateri în cadrul Comisiei Prezidenţiale pentru imbunatatirea mediului de afaceri  

Context şi actori: In anul 1999 la initiativa Camerei de Comert si Industrie Romano-
Americana s-a  infiintat o ,,Comisie de imbunatatire a mediului de afaceri" in componenta ei 
intrand reprezentanti ai camerelor de comert si industrie, ai unor organizatii patronale si 
asociatii profesionale, ai Ministerului Finantelor, ai bancilor si parlamentari.  
Obiective: Primul proiect abordat de catre Comisie l-a constituit pregatirea proiectului de 
Cod fiscal si Cod de procedura fiscala, tinandu-se seama de nevoile societatii romanesti, ale 
mediului de afaceri, precum si de traditia interbelica a Romaniei, de experienta 
internationala si de necesitatea alinierii la standardele Uniunii Europene. 

Activităţi şi rezultate: Proiectul a inclus si o serie de audieri publice privind principiile 
generale ale unui nou cod fiscal si cod de procedura fiscala si s-a finalizat cu un document 
intitulat "Cerinte si principii generale privind proiectul de cod fiscal si cod de procedura 
fiscala". Acesta continea recomandari adresate Ministerului de Finante, pentru a fi avute in 
vedere la elaborarea in detaliu a Codului fiscal si a Codului de procedura fiscala. 
  
 - Audieri publice 
Audierile publice, ca proces structurat de prezentare a unor puncte de vedere din partea divreselor 
grupuri de interese, inclusiv reprezentanti ai societatii civile si dezbatere cu decidentii  au fost 
promovate de Academia de Advocacy din Timisoara. Mai jos va prezentam o descriere a modului 

                                             
16 Cercetare privind reglementarea activitatilor de lobby (Transparency International & CRJ) – 
www.advocacy.ro 
17 Cum sa reglementam Lobby-ul in Romania Solutii posibile pentru participarea civica la procesul de decizie 
al politicilor publice www.advocacy.ro 
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de organizare asa cum apare ea in invitatiile tip adresate de Academie unor posibili participanti. 
Audierile sunt ocazionate de existenta unei teme de actualitate pe agenda publica, prilej pentru ca 
organizatiile neguvernamenatle interesate sa isi promoveze viziunea in domeniu.   
 
Exemplu:  Sesiune de Audiere publică - Invitatie  18  

Scopul audierilor este de a crea o oportunitate ca toate partile interesate sa isi prezinte 
punctul de vedere si sa impartaseasca opiniile cu privire la aceasta tema. Rezultatul va fi 
prezentat sub forma unui raport care va fi mai apoi remis opiniei publice si factorilor de 
decizie pentru examinare si luare in consideratie. Audierile publice sunt distincte de alte 
forumuri de dezbatere datorita regulamentului de organizare riguros. Aceste forme de 
consultare sunt utilizate de catre democratiile din lumea intreaga pentru a implica in mod pro-
activ cetatenii la toate nivelurile in procesul legislativ1. Audierile publice sunt distincte de alte 
forme de dezbatere publica in urmatoarele moduri:  
Procedurile sunt mult mai structurate; moderatorii asigura intentionat o impartialitate si 
neutralitate stricta din punct de vedere al orientarii; se respecta reguli de procedura stricte 
odata cu limitari ale duratei luarilor de cuvant; Fiecărei parti interesate i se va acorda ocazia 
de a depune marturii scrise cu privire la opiniile acelei parti si toate marturiile vor fi remise 
fara omisiune factorilor de decizie; Toate opiniile, reprezentand majoritatea si minoritatea, 
vor fi prezentate intr-un raport final care va fi pregatit de experti in materie de politici 
publice;  
Toate marturiile exprimate vor fi transcrise formal de o echipa de stenografi; " Se va efectua o 
analiza detaliata si o sinteza a tuturor marturiilor pe baza carora se redacteaza recomandari 
iar raportul final va fi prezentat tuturor participantilor, reprezentantilor mass-media si 
factorilor de decizie. Se va concepe un calendar formal al actiunilor ulterioare in care un 
panel de experti numiti va examina si evalua actiunile factorilor de decizie in urma prezentarii 
recomandarilor si rapoartelor remise.  
Regulamentul dupa care se va desfasura aceasta sesiune de audieri publice a fost astfel 
conceput incat sa asigure exprimarea libera a tuturor opiniilor in legatura cu aceasta 
problema. In plus, echipa care asigura prelucrarea informatiilor colectate cu prilejul 
depunerii marturiilor este independenta si are expertiza profesionala de a retine toate 
punctele de vedere relevante, fara a fi influentata de prejudecati politice si economice.  
In masura in care sunteti interesati sa participati la sesiunea de audieri publice, va rugam sa 
completati formularul de inregistrare care poate fi accesat facand click aici. Pentru 
eventuale nelamuriri ne puteti scrie la adresa info@advocacy.ro. 

b. Comunicare directă între reprezentanţii grupurilor – Negociere 
Negocierea poate avea loc intre aliaţi, între ONG-ul care coordonează campania de advocacy şi 
beneficiari, şi bineînţeles, între susţinătorii schimbării şi tintele acesteia / reprezentanţii puterii. In 
situaţia când se negociază cu puterea, cei ce se duc la masa negocierii trebuie să stie sursele de 
putere de care dispune fiecare parte, care este mandatul / limitele negocierii: ce se negociază şi ce 
nu se negociază, şi să aiba pregătite alternative în situaţia în care procesul de negocere eşuează.   

Exemplu: Negocierea între Coaliţia pentru un Parlament Curat şi partidele politice  
 
Context: In cadrul campaniei pentru un Parlament Curat, au avut loc negocieri între 
reprezentanţii Coaliţiei şi cei ai partidelor politice. Aceste negocieri au urmărit:   
- agreerea unor criterii de evaluare a candidatilor,  
- oferirea posibilităţii ca partidele politice sa aiba acces la informatiile colectete inainte ca 
acestea sa fie facute publice si sa poata clarifica, aduce informatii suplimentare  
                                             
18 Invitatia Academiei de Advocacy la o audiere publica 
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Activităţi: Coalitia si-a desemnat o echipa de negociere cu partidele politice echipa care a 
fost acceptată de toate partidele fără obiecţii. Criteriile privind integritatea în politică – 
avantajul personal prin utilizarea poziţiei publice, oportunismul sau traseismul politic, 
afacerile necurate, cooperarea cu fosta Securitate – au fost de asemenea agreate cu toate 
partidele politice.  

Buletinele au fost distribuite de catre membrii coalitiei mai întâi partidelor politice, care 
au avut un termen de gratie pentru a decide daca pastreaza sau nu respectivii candidati pe 
listele electorale. În acelasi ragaz candidatii care aveau documente contrazicând 
informatiile din buletin le vor putea prezenta si juriul de referenti va decide daca acestea 
sunt suficient de convingatoare pentru a schimba textul privitor la acel candidat. Odata 
finalizate, buletinele au fost distribuite în judetele respective prin diferite metode: 
încredintate spre publicare ziarelor locale, dar mai ales în cutiile postale ale votantilor 
sau raspândite în locuri publice. 

Impact: Strategia a functionat cu unele dintre  partide care si-au retras unii candidaţi 
care nu indeplineau criteriile agreate in timp ce altele au ales sa conteste criteriile, 
procedura sau chiar intreg demersul. 

 
Exemplul : Negociere între Guvern si Opozitie facilitata de reprezentanţii ONG-urilor pentru 
adoptarea Legii Accesului la Informaţii  

 

În 2001, o coaliţie de ONG-uri româneşti a acţionat cu succes ca un catalizator al 
consensului privind adoptarea Legii Accesului la Informaţii Publice (cunoscută ulterior ca 
FOIA, după acronimul său încetăţenit în America). În condiţiile în care iniţiative legislative 
concurente de la guvern şi din opoziţie fuseseră depuse în parlament, iar o Lege a 
informaţiilor clasificate era de asemenea în discuţie, în martie 2001 s-a format o coaliţie a 
societăţii civile care a facilitat consultările între guvern (Ministerul Informaţiilor Publice) 
şi opoziţie (Partidul Naţional Liberal). Rezultatul a fost un poziţie comună a tuturor celor 
implicaţi asupra unei propuneri de lege ce a fost mai apoi adoptată de parlament în 
septembrie 2001. 

 
c. Comunicare prin arena publică (indirectă) - Campanii Media şi comunicate de presă   

Procesul de advocacy înseamnă în fapt, o acţiune publică, vizibilă. Chiar şi întâlnirile directe cu 
reprezentanţii puterii trebuie să fie mediatizate prin comunicate de presă, conferinţe de presă, etc. 
Puteţi însă recurge la o strategie de comunicare cu reprezentanţii puterii şi cu ceilalţi actori implicaţi 
prin intermediul arenei publice, astfel încât trebuie să utilizaţi campanii media, care pot include 
utilizarea mesajelor scrise sau audio-vizuale. De multe ori campaniile media se suprapun cu 
campaniile de educare publică şi mobilzare cetăţeni, prezentate în continuare. Media poate fi 
folosita atât în strategiile de confruntare cât şi în cele de colaborare.   
Comunicatul de presa este un document scris, structurat logic, care transmite ştirea / informaţia / 
mesajul/ povestea dumneavoastrăîn sfera publică prin media.Comunicatul de presă este un 
document destinat publicării sale în ziare şi are o formă  standard: răspunde la întrebările: Cine? 
Unde? Când? Ce? De ce? Cum?  
Un bun comunicat de presă trebuie să fie ca o cafea: puternică, proaspătă şi aromată astfel încât să 
te facă să te opreşti când treci pe lângă ea. Nu uitaţi detaliile tehnice: o singură pagină, spaţiere 
adecvată, semnătură, dată, adresă şi întotdeauna cu menţiunea cui îi este adresată. Dacă îl trimiteţi 
prin fax, verificaţi telefonic dacă a fost primit cu acurateţe. Comunicatul de presă poate transmite un 
semnal de alarmă instituţiilor publice responsabile, poate mediatiza un eveniment, acţiune sau poate 
fi o solicitare publică adresată unei instituţii şi liderului acesteia. 
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Pneumonie si boli infectioase: diagnosticul recunoscut de Ministrul Sănătăţii in cazul deceselor 
de la Poiana Mare 
 

Bucuresti, 2 iunie 2006 – Centrul de Resurse Juridice isi manifesta profunda ingrijorare 
fata de mesajul domnului Ministru al Sanatatii, Eugen Nicolaescu, transmis odata cu 
numirea in functie a doamnei dr. Florina Pesa, fosta directoare a Spitalului Poiana Mare, 
si care aduce din nou in atentia publica lipsa efectiva de aparare a persoanelor cu 
probleme de sanatate mintala aflate in spitalele de psihiatrie. 

 
 
CRJ solicita Guvernului Romaniei sa adopte masuri urgente in vederea asigurarii respectarii 
drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilitati mintale din Romania 
 

Bucuresti, 27 octombrie 2005 – Centrul de Resurse Juridice solicita Guvernului Romaniei 
sa adopte masuri urgente in vederea asigurarii respectarii drepturilor fundamentale ale 
persoanelor cu dizabilitati mintale din Romania. Asa cum se semnaleaza in raportul de 
monitorizare al Comisiei Europene, sistemul de ingrijiri de sanatate mintala din Romania 
este in continuare bazat pe institutii mari, supraaglomerate, de tip rezidential, in care „ 
conditiile de viata ale rezidentilor sunt proaste si resursele alocate sunt limitate, personalul 
este insuficient iar activitatile si serviciile medicale pentru rezidenti lipsesc”. 

 
 

Bucuresti, 17 octombrie 2005 - Memoriu adresat Ministerului Sanatatii 
 

In contextul reformei sistemului sanitar CRJ aduce in atentia Domnului Eugen Nicolaescu - 
Ministrul Sanatatii, faptul ca experienta acumulata in urma monitorizarii a peste 20 de 
institutii de profil ne-a condus la concluzia ca tratamentul pacientilor, internarea si 
conditiile de trai din spitalele si sectiile exterioare de psihiatrie violeaza legislatia in 
vigoare. 

 
 
d. Demonstrarea evidenţei – convingerea 
Această strategie se utilizează în situaţia în care mesajul pe care îl transmiteţi urmăreşte ilustrarea 
unei situaţii evidente, pentru care aveţi argumente şi informaţii convingătoare. Se realizează prin 
demonstrarea legitimităţii cererilor, demonstrarea amploarei problemei, demonstrarea sprijinului 
aliaţi şi a  a reţelelor. Pentru a convinge este nevoie de vizibilitate, informare de obicei se utlizează 
mass-media şi se bazează pe mobilizarea unui număr semnificativi de susţinători.  
 

Exemplu: Coaliţia pentru un Parlament Curat 

 
Context: Coalitia pentru un Parlament Curat a folosit aceasta strategie colectand informatii 
despre toti candidatii partidelor situate la un anumit nivel in sondaje. Procedura de colectare, 
verificare si publicare a informatiilor a fost foarte riguroasa 

Scopul:Prevenirea nominalizarii si validarii unor candidati pentru alegerile 
parlamentare din Romania, 2004 a caror implicare in afaceri de coruptie si scandaluri 
de presa este cunoscuta publicului si documentata in presa.  



 55

Activităţi: Coalitia pentru un Parlament Curat a alcatuit o retea de reporteri care au 
documentat, monitorizat si raportat într-o forma succinta informatii despre coruptie, conflict 
de interese, traseism politic si colaborare cu Securitatea ale fiecarui candidat. O retea 
paralela de referenti a verificat soliditatea acestor informatii si a alcatuit listele. Coaltia si-a 
propus ca cele doua retele sa lucreze separat, în deplina confidentialitate, adica reporterul 
pentru un judet nu va sti cine este referentul sau si invers. Numele membrilor ambelor retele 
nu vor fi facute publice, pentru a le proteja de orice fel de influente. Pornind de la aceste 
informatii a alcătuit un buletin informativ despre candidatii de la partidele care au în 
sondaje peste sau în jur de cinci la suta, care continea informatii verificabile despre conflicte 
de interese sau alte situatii care pot arunca o umbra asupra onestitatii candidatului. 

 
● Abordări în funcţie de scopul principal/ activitatea majoră 
a) Campanii de educare publică şi mobilizare cetăţeni 
b) Realizare de studii şi cercetări 
c) Construirea capacităţii ONG-urilor şi a societăţii civile: instruire,  
d) Construire alianţe, coalitii, parteneriate 

a.Campanii de educare publică şi mobilizare cetăţeni 
Aceste strategii urmăresc construirea sprijinului public necesar influenţarii decidenţilor.   
Modalităţile de realizare a acestei strategii includ: 

- campanii de furnizare de date si strângere de semnături, 

Exemplu: Campaniile de strângeri de semnături pentru promovarea Codului electoral 

Initiator: Asociatia Pro Democratia a stat la baza crearii si coordonarii activitatii coalitiei 
de structuri ale societatii civile Initiativa Civica pentru Responsabilitatea Actului Politic 
(ICRAP) care si-a propus sustinerea proiectului legislativ privind Codul Electoral prin 
strangerea celor 250.000 de semnaturi necesare introducerii in Parlament a acestui proiect 
sub forma unei initiative legislative cetatenesti  
Scop: ICRAP este o coalitie constituita pentru a initia si sustine o serie de demersuri menite 
sa duca la ridicarea calitatii actului politic in Romania. Aceasta coalitie are in componenta 
12 membri nationali si zeci de alti parteneri in toata tara.  
Activităţi: In toamna anului 2001, ICRAP a propus clasei politice si sectorului privat, un 
proiect de Cod Electoral care urma sa cuprinda toate reglementarile cu privire la 
organizarea si desfasurarea alegerilor, indiferent de tipul acestora. In plus, prin acest proiect 
se promova o reforma electorala radicala care consta, printre altele in:  
- inlocuirea sistemului electoral folosit in prezent in alegerile locale si parlamentare - 
sistemul proportional de lista, cu unul mixt cu compensare, bazat in mare masura pe votul 
uninominal; 
- reducerea numarului de senatori si deputati; 
- introducerea unor prevederi care sa asigure transparenta in ceea ce priveste modul in care 
partidele politice isi asigura si cheltuiesc fondurile in campaniile electorale;  
- infiintarea unei Autoritati Electorale Permanente. 
Initiativa Civica pentru Responsabilitatea Actului Politic (ICRAP) a desfasurat doua 
campanii pentru strangerea celor 250 000 de semnaturi necesare introducerii proiectului de 
Cod Electoral in Parlament ca o initiativa legislativa cetateneasca. Prima campanie s-a 
desfasurat in perioada noiembrie 2001-ianuarie 2002 si s-a reusit strangerea a doar 161.400 
de semnaturi, iar in a doua campanie, desfasurata in perioada mai- august 2002, numarul de 
semnaturi stranse a fost de aproximativ 150000 de semnaturi.  
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- articole, analize şi propuneri alternative către mass media sau postarea lor pe internet  

Unele rapoarte ale organizatiilor neguvernamentale sunt deja “produse media” adica odata facute 
publice vor fi cu certitudine preluate influentand semnificativ dezbaterea publica asupra temei – 
dmeniului respectv. Astfel de “produse” sunt indexurile Transparency International, Freedom 
House sau rapoartele anuale Amnesty International.   
 
Exemplu: Evaluarea perceptiei asupra corupţiei la nivel global  

 
Initiator: Transparency International- TI - furnizeaza  analize de profunzime cu privire la 
cauzele si consecintele coruptiei, folosind deopotriva mijloace cantitative si calitative. 
Responsabil pentru aducerea la indeplinire a acestor analize este Departamentul de Politici si 
Cercetare al TI, care coordonează politici şi instrumente de cercetare complementare.  
Cei mai importanti indicatori folositi de TI sunt: 
- Indicele de Perceptie a Coruptiei (IPC), care clasează peste 150 de tari in functie de 
gradul in care este percepută existenţa corupţiei în randul oficialilor si politicienilor. Acesta se 
bazează pe datele privind coruptia din sondajele specializate efectuate de mai multe institutii 
independente de renume.  
- Barometrul Global al Corupţiei (BGC) - sondaj de opinie ce masoara perceptia publicului 
larg asupra coruptiei si experientele oamenilor legate de acest fenomen.  
- Indicele Platitorilor de Mita (IPM) - sondaj care evalueaza oferta de coruptie in 
tranzactiile de afaceri interntionale, predispozitia companiilor din tarile puternic industrializate 
de a folosi mita in afara tarilor de origine. 

TI-Romania Asociatia Romana pentru Transparenta – in calitatea sa de filiala nationala a 
Transparency International – contribuie sau realizează la rândul sau studii, cercetari si analize 
cu privire la perceptia asupra coruptiei, mecanismele generatoare de coruptie, legislative si 
institutionale, precum si masura in care sistemul national de integritate din Romania permite 
dezvoltarea durabila, domnia legii si calitatea vietii. Totodata studiile prezinta rezultatele 
monitorizarii implementarii legislatiei si a performantelor institutionale relevante pentru 
combaterea coruptiei. 
 

- lansarea de mesaje creative vizuale (postere, afişe, fluturaşi) mesaje audio (cum ar fi cantece, 
sloganuri, piese de teatru radiofonic) sau video (clipuri televizate sau postate pe internet).  
Exemplu: Campanie de educare impotriva violenţei în familie 
 

Initiator: Centrul Mediere şi Securitate Comunitara – CMSC, organizaţie care acţionează in 
vederea reducerii fenomenului de violenta in familie, acordand protectie victimelor aflate in 
situatii de criza si oferind sprijin institutiilor si comunitătii, organizand sesiuni de instruire 
pentru profesioniştii implicaţi în asistarea acestora, oferind expertiză pentru proiecte 
legislative privind combaterea violenţei intrafamiliale şi protecţia victimelor vulnerabile.  
Scop constientizarea si responsabilizarea comunitatilor locale in lupta impotriva violentei 
domestice  
Activităţi: CMSC a actionat consecvent pe durata mai multor ani în domeniul prevenirii si 
interventiei în violenta domestica prin  Campanii de informare a opiniei publice, în scopul 
constientizarii consecintelor negative ale fenomenului de violenta domestica la nivelul unor 
grupuri-tinta clar definite. Spoturile TV din cadrul campaniilor media ("Bătătorul" 
“Umbre” si“Strada), realizate în colaborare cu o agentie de publicitate, au fost premiate de 
jurii nationale si difuzate, la ore de maxima audienta pe 5 posturi TV nationale. De 
asemenea, la invitatia a doua importante institutii de presa – Cosmopolitan si Prima TV – si 
a Fundatiei “Sanse Egale pentru Femei”, CMSC s-a implicat în campania nationala 
“Barbatii spun NU violentei domestice!”, si în campania “Nu violentei” de pe www.121.ro  
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- organizarea unor serii de dialoguri şi debateri pentru diseminarea informaţiilor, 
discutarea problemelor sau a soluţiilor 

 
b.Realizare de studii şi cercetări 

Această strategie are ca scop consolidarea credibilităţii cererilor de schimbare şi a soluţiilor 
soluţiilor propuse. Poate să urmărească şi colectarea de informaţii pentru o viitoare strategie de 
advocacy, sau pentru o propunere a unei noi politici publice dacă include analiza politicii publice 
existente. Depinde de metodologie, cercetările pot servii şi ca ingrediente care să contribuie la 
întărirea alianţelor – identificând scopuri şi obiective comune, sau la consolidarea societăţii civile 
şi influenţarea culturii politice. Când informaţiile sunt dificil de colectat, această strategie se poate 
transforma intr-o strategie de confruntare sau apelare la justiţie, utilizand dreptul la informaţii 
publice. 
 
Exemplul: Studii şi cercetări privind drepturile copilului  
 

Salvati Copiii Romania actionează pentru respectarea drepturilor copilului si pentru 
modificarea politicilor si a legislatiei in beneficiul copiilor prin organizarea campaniilor de 
sensibilizare a opiniei publice si sprijina copiii aflati in dificultate. De asemenea realizeaza 
studii si cercetari – iata cele mai recente: 
Opinii ale elevilor privind importanta si respectarea drepturilor copilului in Romania 
Raport de cercetare realizat in cadrul Grupului de Monitorizare privind Drepturile 
Copilului  .  
• Situatia respectarii drepturilor copilului in Romania, raport care stă la baza alcatuirii 

raportului alternativ inaintat Comitetului Natiunilor Unite pentru Drepturile Copilului, 
la sfarsitul anului 2007.  

• Raport privind traficul de copii Raportul prezinta legislatia nationala si internationala 
in domeniu, precum si date privind extinderea acestui fenomen in Romania. 

• Raport Alternativ Raportul redactat de Salvati Copiii Romania catre Comitetul 
Natiunilor Unite pentru Drepturile Copilului – Geneva referitor la al Doilea Raport 
Periodic al Guvernului Romaniei pentru intervalul 1995 - 2002. 

• Studiul Copiii strazii si drogurile 
• Evaluare rapida privind copiii strazii care muncesc - Bucuresti, Iasi, Craiova  
• Drepturile copilului intre principii si realitate  

 
c.  Construirea capacităţii ONG-urilor şi a societăţii civile 
 
Fără această strategie, în abordarea propusă de acest ghid, efortul dvs. de a influenţa politicile 
publice şi a promva schimbarea nu este un proces de advocacy. Dacă vizăm schimbări ale politicilor 
publice, în modul de funcţionare a sistemului şi a instituţiilor publice, dacă vizăm schimbarea 
culturii politice, a comportamentelor reprezentanţilor puterii şi a cetăţenilor în general, este imperios 
necesar să construim capacitatea reprezentanţilor societăţii civile şi a grupurilor interesate de 
promovarea schimbării. Modalităţile de acţiune pentru realizarea acestei strategii pot include:  

- instruire  

Exemplu: Cresterea capacităţii privind implementarea legii transparenţei  
 
APADOR-CH colaboreaza cu organizatii neguvernamentale de la nivel local interesate in in 
domeniul transparentei decizionale in administratie 
APADOR-CH a realizat o coalitie de organizatii neguvernamentale de la nivel local care au 
promovat implementarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
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publica – au monitorizat implementarea acesteia, au identificat principalele n probleme in 
aplicarea legii, precum si solutiile practice si de cadru legislativ necesare imbunatatirii 
transparentei deicizionale si au realiza campanii locale de constientizare privind acest domeniu, 
pentru administratie si cetateni. 
30 organizatii neguvernamentale de la nivel local au fost instruite in vederea folosirii si 
monitorizarii implementarii Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica. Monitorizarea a inclus 93 de autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale din 16 
judeţe şi municipiul Bucureşti şi a fost realizată de 14 organizaţii neguvernamentale şi APADOR-
CH.  
 

- organizarea şi mobilizarea membrilor comunităţii pentru a se implica în promovarea 
schimbării  

Aceasta strategie presupune crearea de canale de comunicare şi dialog între cei implicaţi, 
construirea încrederii în forţele proprii şi conştientizarea surselor de putere de care grupurile şi 
ONG-urile dispun în incercarea lor de a promova schimbări în mediul social şi economic. Prin 
această strategie, ONG-urile îşi consolidează relaţia cu beneficiarii lor, devin responsabile în faţa 
acestora de activităţile pe care le desfăşoară şi rezultatele pe care le obţin, şi în consecinţă şi 
autorităţile şi puterea devine mai responsabilă în faţa beneficiarilor campaniilor de advocacy  şi a 
cetăţenii în general.  Această strategie este un efort de lungă durată, şi de obicei nu face obiectul 
unui singur proiect, ci a unei serii de proiecte care urmăresc cu consecvenţă obiective şi grupuri 
ţintă similare.  

Exemplul: Promovarea integritatii in administraţia publică locala prin  cresterea capacitatii 
organizatiilor  locale si realizarea unor coalitii locale 

Context: In cadrul proiectului „Promovarea integritatii administratiei publice locale prin 
cresterea capacitatilor locale” Asociatia Pro Democratia si partenerul sau Asociatia Romana 
pentru Transparenta au dezvoltat Grupuri pentru Integritate in Administratia Publica Locala – 
GIL in cele 7  localitati in care au activat.  
GIL este o coalitie de reprezentanti de structuri asociative si persoane resursa care au decis 
sa acorde in mod voluntar din timpul si expertiza lor pentru atingerea unor obiective  
de interes public din domeniul integritatii administratiei locale.    
Dezvoltarea capacitatilor GIL si a organizatiilor membre 

Grupul pentru Integritate in Administratia Publica Locala beneficiaza de sprijin in 
urmatoarele forme: 

-  sprijin logistic din partea APD  pentru organizarea si derularea tuturor demersurilor 
necesare indeplinirii misiunii sale.  

- coordonatorul local de proiect asigura secretariatul Grupului si APD acopera toate 
cheltuielile  legate de acesta; 

- rezultatele unei cercetari conduse de Transparency International Romania cu privire la 
transparenta si integritatea in administratia publica din localitate ; 

- training si asistenta pentru realizarea strategiei de imbunatatire a integritatii in APL si a 
unui plan de advocacy pentru promovarea adoptarii masurilor din strategie de catre 
consiliul local; 

Impact scontat: Cu sprijinul APD si ca urmare a activitatilor ce vizeaza dezvoltarea 
capacitatilor GIL si a organizatiilor membre GIL va fi capabil sa contribuie la 
imbunatatirea integritatii administratiei publice locale (APL) din localitatea lor realizand in 
practica urmatoarele demersuri: 
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- va analiza problemele de integritate identificate la nivelul APL cu ajutorul rezultatelor 
unei cercetari la nivel local coordonate de catre Asociatia Transparency International - 
Romania, ce se va concretiza intr-un raport; 
- va realiza o ierarhizare a acestor probleme si le va selecta pe cele asupra carora va 
decide sa isi indrepte atentia; 
- va elabora un set de masuri menite sa creasca transparenta si nivelul de integritate in 
APL; 
- va structura aceste masuri in forma unei strategii ce se doreste a fi preluata si pusa in 
practica de catre Consiliul Local; 
- va realiza demersuri menite sa convinga Consiliul Local sa isi insuseasca directiile de 
actiune si masurile concrete propuse in cadrulstrategiei; 
- va monitoriza - dupa adoptare - implementarea strategiei si va realiza propuneri de 
optimizare a ei in functie de rezultatele concrete obtinute; 
 

 Construirea de Aliante – coalitii 

Raţiunea acestei strategii poate fi explicată simplu: impreună sunteţi mai puternici şi mai 
convingători şi puteţi să puneţi în valoare o sursă de putere importantă: puterea colectivă. Aşa cum 
am menţionat în Partea I, pentru a crea presiune politică este necesar să creaţi o bază largă de sprijin 
prin construirea de alianţe şi mişcări, capabile să mobilizeze oameni activi şi informaţi, să capteze 
atenţia opiniei publice, să crească vizibilitătea demersului prin canalele mass-media şi ca urmare să 
crească sansele de promovare a schimbării dorite.  

Daca rezolvarea problemei care va preocupa este in sarcina autorităţilor centrale, dacă schimbarea 
dorită depinde de decizia mai multor instituţii, sau implică schimbări majore, pentru care estimaţi că 
veţi întâmpina rezistenţă, şi aveţi nevoie de resurse considerabile (informaţionale, materiale, 
financiare, etc), nu plecaţi singur în acest demers! Incepeţi cu un proces de identificare a posibililor 
aliaţi, începând căutarea printre partenerii cu care aţi mai lucrat, dar fară să vă limitaţi la acestia: de 
multe ori, sprijinul poate venii de unde nu vă aşteptaţi.  

Procesul de construire de alianţe şi coaliţii care să lucreze impreună intr-o campanie de advocacy 
pentru un scop comun este un proces care trebuie planificat, cere efort, timp şi cunoştinţe abilităţi de 
relaţionare şi lucru în echipă / reţea. Dar beneficiile înseamnă mai mult decât sanse mai multe de a 
vă face auziţi şi a realiza schimbarea: lucru într-o alianţă poate conduce la consolidarea legitimităţii 
organizaţiei, este un proces de învătare care poate contribui la dezvoltarea organizaţională.  

Pentru a afla mai multe despre construirea de alianţe, coaliţii şi parteneriate, vă rugăm să consultaţi 
Ghidul “Parteneriate Eficiente” elaborat cu sprijinul financiar al World Learning. 

Exemplu: Coaliţia pentru un Parlament Curat 
    

Context 
Cu ocazia alegerilor locale din Iunie şi a celor legislative şi prezidenţiale  din  
noiembrie/decembrie 2004, ca urmare a acumulării de frustrari şi dezamăgirilor legate de 
lipsa de eficienţă a activităţilor desfăsurate de guvern şi instituţiile publice pentru 
combaterea corupţiei, societatea civilă din România a avut prima iniţiativă de formare a 
unei coaliţii care a avut ca scop promovarea integrităţii în viaţa politică: Coaliţia pentru 
un parlament curat!  
Actori 
Societatea Academica din Romania ; Agentia de Monitorizare a Presei (Baza de date 
despre coruptia politica) ; Alianta Civica - Consiliul Director National (Diseminare);   
APADOR - Comitetul Helsinki (Consultanta juridica); Asociatia Pro Democratia 
(Diseminare); Asociatia Revolutionarilor Fara Privilegii; Freedom House România  
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(Sprijin pentru reteaua de jurnalisti); Centrul pentru Jurnalism Independent (Gestionarea 
retelelor de raportori si referenti); Fundatia pentru o Societate Deschisa (Sprijin financiar 
si consultanta in dezvoltarea proiectului); Grupul pentru Dialog Social (Pagina de web a 
proiectului); Liga Româna de Presa Sprijin pentru reteaua de jurnalisti; Asociatia 
Studentilor la Facultatea de Stiinte Politice Diseminare 

Activitati si modalitati de interventie – 
Membrii coalitiei si-au stabilitit un plan de actiuni si si-au impartit responsabilitatile pentru 
implementarea următorelor activităţi:  
- Selectarea membrilor retelelor de raportori si referenti (Februarie – Aprilie)2. Lansare 

si campanie publica  (Aprilie – Noiembrie) 
- Selectarea membrilor retelei de distributie pentru buletine (Aprilie) 
- Campanie de informare pentru partidele politice (Aprilie – Septembrie) 
- Colectarea datelor si revizuirea lor (Aprilie – Septembrie) 
- Editare buletine –(Septembrie) 
- Tiparire buletine (Septembrie)]  
- Distibutie buletine (Septembrie – Noiembrie) 
- Crearea unei baze de date (Iunie) 

Factori de succes: Coaliţia pentru un Parlament Curat (CPC) a avut succes în primul rând 
pentru ca a avut sprijinul unei părţi semnificative a societăţii civile şi al mass mediei. Mai 
mult, CPC a reuşit să reunească pe unele dintre cele mai vizibile ONG-uri din Romania şi în 
ciuda eforturilor politicienilor de a-şi pleda cauza în mod individual, în faţa unor 
reprezentanţi  ai coaliţiei, aceasta a rămas unită şi a făcut front comun. Aproape întreaga 
presă scrisă a sprijinit acest demers, în ciuda problemelor de corupţie, partizanatelor 
prezente în mass media, şi a incercărilor de contraatac a liderilor politici vizaţi.   

Rezultate Evaluarea impactului acestei campanii este ilustrată prin modul în care privim 
rezultatele  alegerilor: 

- 98 dintre candidaţii inclusi în lista “neagră” iniţială şi-au pierdut locurile, fie prin 
faptul că partidele proprii i-au retras de pe liste, fie că electoratul nu a mai votat pentru 
partidele din care acestia făceau parte! In acelaşi timp însă   

- 104 dintre persoanele incluse pe lista “neagra” au fost realese Putem astfel spune că 
succesul CPP în efortul de “curăţire” a parlamentului a fost de 50%, şi pe de altă parte, că 
partidul aflat la putere a pierdut alegerile 19 

                                             
19 Mungiu-Pippidi, Alina (pref.) - A quest for political Integrity Editura Polirom, 2005. 
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3. Instrumente de lucu  
 
3.1. Instrumente pentru analiza situaţiei existente şi diagnostic 

 

a. Istoricul şi dinamica politică – Înţelegerea momentului 

b. Analiza Triangular 

c. Harta politică 
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 A. ISTORICUL ŞI DINAMICA POLITICĂ - INŢELEGEREA MOMENTULUI 
 
Obiective şi arie de aplicare:  

Acest instrument poate fi folosit pentru a construi o inţelegere comună asupra situaţiei existente şi 
ajuta grupul să înţeleagă şi să se familiarizeze cu problema a cărei rezolvare constituie subiectul 
campaniei de advocacy.  

Instrumentul poate fi aplicat în cadrul unui atelier de lucru  al grupului, organizaţiei care este 
preocupată de o situaţie negativă /problemă locală sau de probleme generale, cum ar fi drepturile 
femeilor. 

Proces:  

1. Participanţii discută în grupuri, şi listează cele mai importante evenimente politice şi schimbări 
din ultimii ani din domeniul problemei/situaţiei care trebuie rezolvată/ schimbată (definirea 
perioadei este in functie de temă şi context, dar trebuie să fie suficient de largă pentru a fi relevantă 
pentru evoluţie).  

Un exemplu de organizare poate fi următorul: 

 

 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

          

 

 
 

2. După ce rezultatele fiecărei echipe sunt impărtăşite cu ceilalţi, în grupe diferite pentru a integra 
ideile şi opiniile, participanţii detaliază evenimentele din ultimul an, pe trimestre, identificând pe 
cele care, în opinia lor au influenţat schimbările.   

3. După ce grupurile au discutat şi comentat rezultatele, în aceleaşi grupe, participanţii pot face o 
listă cu evenimentele, schimbările de politică sau reacţie a autorităţii sau a societăţii civile care, în 
opinia lor pot apărea în următorii doi-trei ani. Un exemplu poate fi:  
  

2007 2008 2009 

   

 

 

4. Discuţia finală se poate concentra asupra următoarelor întrebări: 
d. Ce a avut impact asupra situaţiei/ problemei – temei de care suntem preocupaţi 
e. Ce a impiedicat rezolvarea problemei/ schimbarea situaţiei? 
f. Ce concluzii putem trage despre evoluţia legislaţiei- a politicii publice în domeniu? 
g. Cum putem să punem în valoare realizările /momentele de succes din trecut  
h. Cum putem să evităm obstacolele / piedicile  

Campanie de 
presă pe 

Criza economică 
Accentuare somaj

Noua lege
adoptata 

Greve şi 
demonstraţii 

Alegeri  Alegeri  Scandaluri in presă 
legate de aplicare 

Legea nu este 
discutată in parlament  

Fonduri de 
preaderare 

Procesul de 
negociere cu UE 

Rapoartele de monitorizare 
ale comsiei Europene 

Alegeri
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B. ANALIZA TRIANGULARĂ (1) 

Obiective şi arie de aplicare: Acest instrument poate fi folosit în mai multe etape ale procesului de 
planificare a unei campanii de advocacy. În etapa de analiza a situaţiei existente, acest instrument ne 
ajută să analizăm cum s-a ajuns la perpetuarea problemei/ situaţiei prin combinaţia de reglementări, 
legi, politici, activitate şi comportamente ale instituţiilor şi cetăţenilor.  

 Proces: 

Analiza se bazează pe ideea că legislaţia şi politicile afectează statutul şi drepturile oamenilor, 
deoarece acestea reglementează relaţiile sociale şi de muncă şi definesc accesul la resursele 
economice, oportunităţi şi putere politică. Câteodată, legile şi politicile pot fi contradictorii, nu pot 
fi sau nu sunt aplicate, sau aplicarea lor este ineficientă în contextul instituţional şi cultural existent. 
Analiza următoarelor 3 perspective vă ajută să definiţi zonele unde se află cauzele problemelor care 
au condus la situaţia negativă cu care vă confruntaţi:  

-  Conţinutul reglementarilor: include analiza legilor, politicilor şi resurselor alocate (inclusiv a 
bugetelor) relevante pentru problema / situaţiei negative existente.  

-  Structura şi procesul de implementare: include analiza modului de funcţionare a instituţiilor 
responsabile de aplicarea reglementărilor, a programelor şi serviciilor furnizate de către 
acestea, a modului de aplicare a legislaţiei, a procedurilor de implementare a politicilor,  la 
nivel naţional sau local.  

-  Cultură şi context: include analiza valorilor şi normelor care influenţează comportamentele la 
nivelul comunităţii/ societăţii, (credinţe, obiceiuri, tradiţii, prejudecăţi), nivelul de 
conştientizare asupra problemelor, drepturilor şi obligaţiilor,  care conduc la perpetuarea 
problemelor sau îngreunează implementarea legislaţiei şi a politicilor publice din domeniu.  

 
Analiza triangulară este utilă deoarece ne ajută să definim zona unde sunt problemele, scoţând 
în evidenţă aspecte legale ale sistemului politic care ar trebui schimbat, punând în discuţie 
procesul de implementare şi relaţionându-l cu contextul şi comportamentul celor care trebuie să 
implementeze legislaţia sau să beneficieze de prevederile acesteia.  
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Analiza va parcurge cele 3 perspective pe rând, corelând în final concluziile fiecărei etape. 

Analiza conţinutului: 

Analiza se referă la legislaţie, politici şi bugetele alocate pentru reglementarea/ rezolvarea unei 
probleme specifice.  

Grupul va analiza conţinutul legislaţiei din următoarele puncte de vedere: 
a. adecvare: dacă răspunde nevoilor şi interesele reale ale grupului/ cetăţenilor, sunt 

discriminatorii sau crează inechităţi sociale 
b. claritate: dacă este ambiguu şi lasă loc de interpretări şi sprijină /stimulează aplicarea 
c. complet: dacă lipsesc elemente cheie sau dacă unele componente sunt neavenite.   
d. buget public alocat  pentru această problemă: permite aplicarea prevederilor legale? 
In situaţia in care analiza reflectă că nu sunt probleme de conţinut, trebuie să vă asiguraţi că o 
intervenţie în domeniu nu va afecta legislaţia/ reglementările existente. 

Analiza structurilor şi a procesului de implementare 

Analiza se referă la mecanismele de implementare a unei legi  / politici, adică structuri şi 
proceduri de implementare, care includ modul de aplicare a legislaţiei, de funcţionare a 
instituţiilor, modul de implementare a politicilor publice, modul de livrare a serviciilor publice 
în domeniu.  

Grupul va realiza această componentă răspunzând la următoarele întrebări: 

a. este aplicată legislaţia- reglementările în domeniu? Dacă nu, care sunt cauzele? Cine este 
responsabil de implementarea acestei legislaţii / reglementări /  

b. sunt implementate politicile anunţate? Dacă nu, care sunt cauzele? Cine este responsabil de 
implementarea acestora? Cine este responsabil de monitorizarea implementării? 

c. Cum sunt livrate serviciile  către cetăţeni / grup? Sunt serviciile accesibile? Sunt serviciile 
de calitate? Dacă nu, care sunt problemele? Cine este responsabil?  

Analiza culturii  

Chiar dacă vi se pare că până în acest moment aţi găsit destule zone de intervenţie, trebuie să 
parcurgeţi şi să analizaţi cea de-a treia perspectivă- analiza contextului cultural.  

Această analiză se referă la valorile şi comportamentele care influenţează modul în care oamenii 
înţeleg şi reacţionează într-o anumită situaţie / faţă de o problemă. Valorile şi comportamentele 
sunt influenţate între altele de religie, obiceiuri, categorie socială, etnicitate, vârstă, etc. Lipsa de 
informaţii privind legislaţia şi drepturile legitime sau politicile publice sunt parte din cultura 
politică a unei societăţi şi reflectă nivelul de maturitate al democraţiei. Pentru strategia de 
advocacy, în abordarea prezentată în acest ghid, această perspectivă a analizei este deosebit de 
importantă, deoarece relaţiile de putere şi accesul la putere sunt definite de normele sociale, 
valori, atitudini şi comportamente la nivelul societăţii. Aşa cum am menţionat de multe ori, o 
schimbare durabilă, care are un impact real asupra vieţii oamenilor, trebuie să ia în considerare 
şi schimbările la acest nivel. 

Grupul va analiza următoarele aspecte: 
a.  valori şi credinţe: ce aspecte socio-culturale conduc la perpetuarea problemei / stării de fapt? 

Ce credinţe, obiceiuri menţin acest status-quo? 
b.  atitudini: ce atitudini şi comportamente accentuează starea prezentă negativă? 
d. context: care sunt factorii care favorizează  perpetuarea acestor comportamente? 

Este util ca grupul să coreleze răspunsurile la aceste întrebări cu conceptul privind puterea 
percepută/ invizibilă şi puterea interioară, ca sursă de putere a cetăţenilor şi ONG-urilor. 
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C. HARTA POLITICĂ 

Obiective şi arie de aplicare: 

Scopul realizării hărţii politice este de a organiza informaţia despre actorii politici într-un format 
uşor de utilizat pentru cei care coordonează procesul de advocacy20. Harta prezintă cei mai 
importanţi actori politici şi ilustrează grafic relaţiile dintre ei.  

Acest instrument ne ajută să analizăm şi să inţelegem contextul politic oferindu-ne: 

- o reprezentare grafică a sănătăţii sistemului, prin ilustrarea a slăbiciunilor acestuia şi 
a”portiţelor” pentru intervenţie  

- indicaţii asupra nivelului de autoritate exercitate de putere, si dimensionarea şi evaluarea 
sprijinului  şi a opoziţiei 

- indicii despre capacitatea puterii de a implementa politici şi programe 

- indicii privind posibile direcţii de acţiune  

Logica instrumentului şi localizarea actorilor pe hartă 

Principalul factor de decizie este tot timpul plasat în centrul hărţii, deoarece activitatea politică este 
axată pe influenţarea deciziilor acestuia. Interacţiunile complexe din contextul politic determină un 
peisaj politic în continuă mişcare.  

Pentru a structura această complex mediu politic, harta politică simplifică lumea reală în două 
dimensiuni: orizontală şi verticală.  

De-a lungul axei verticale se plasează şi se organitează diferiţii actori politici în 4 sectoare:  
 actorii externi – similari cu grupurile de presiune, în sensul că reprezintă anumite interese, dar 

sunt din afara ţării. De exemplu: corporaţii multinaţionale, ambasade, organizaţii 
neguvernamentale internaţionale, donori internaţionali etc. 

 actori sociali – grupuri largi care împărtăşesc aceleaşi caracteristici generale sau afinităţi. De 
exemplu: fermieri, minorităţi, clasa de mijloc, pensionari, locuitorii din zona rurală etc. 
Relevanţa acestor grupuri variază în funcţie de măsura în care sunt organizaţi şi se mobilizează 
sau pot fi mobilizaţi 

 partidele politice – au ca obiectiv principal influenţarea deciziilor publice şi exercitarea puterii, 
sau accesl la putere; 

 grupurile de presiune – grupuri care caută să-şi apere/impună interesele prin influenţarea 
direcţiei politicilor publice, dar spre deosebire de partidele politice, nu urmăresc exercitarea 
puterii. De exemplu: sindicate, organizaţii profesionale, organizaţii neguvernamentale, chiar 
actori din sectorul public pot acţiona drept  grupuri de presiune întrucât încearcă să influenţeze 
politica publică şi alocarea resurselor. 

Acesti actori se vor plasa axa orizontală în funcţie de două criterii: 

a. relaţia lor in raport cu factorul principal de decizie: sprijin sau opoziţie 

b.  orientarea politică şi ideologică în raport cu factorul de decizie principal şi între actori: se 
urmăreşte evidenţierea vizuală a grupărilor (stânga – dreapta factorului principal de decizie)  

Scopul axei orizontale este de a evalua gradul în care fiecare grup sprijină guvernul şi a analiza 
echilibru de putere şi efectul de neutralizare ce poate să apară între actorii din opoziţie. 

 
                                             
20 Instrument adaptat după Derick W. Brinkerhoff, Benjamin Crosby, Managing Policz Reform, Kumarian 
Press, 2002  
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Tipurile de sprijin 

La analiza gradului în care aceştia sprijină sau se opun guvernării, amplasarea actorilor se face în 
conformitate cu următoarele categorii: 

Gradul cel mai ridicat de sprijin (core support): aici sunt plasate grupurile vitale în menţinerea 
puterii factorului de decizie şi asigurarea autorităţii acestuia. Aceste sunt grupurile care investesc cel 
mai mult şi au cel mai mare risc, dar şi beneficiază enorm de pe urma acestui lucru şi au o 
capacitate mărită de influenţare a politicilor publice. Ele au aşteptări foarte mari în termeni de 
beneficii şi influenţă, iar când factorul de decizie are relativ puţine beneficii de împărţit acestor 
grupuri, deciziile de favorizare a unui grup în detrimentul altora destabilizează situaţia şi pot avea 
efecte grave pentru capacitatea factorului de decizie de a implementa politicile publice. 

Sprijinul ideologic/moderat: aci sunt plasate grupurile care sunt de acord cu factorul de decizie în 
majoritatea opţiunilor sale de politici, dar sprijinul lor şi loialitatea sunt mai scăzute. La fel şi 
riscurile la care sunt expuse şi beneficiile obţinute în schimb. Important de reţinut că aceste grupuri 
pot intra oricând în rândul celor cu un grad ridicat de sprijin (core support groups), în cazul în care 
au loc schimbări ce destabilizează cercul acestora. Astfel, factorul de decizie trebuie să aibă grijă 
constant de suporterii moderaţi, să le satisfacă nevoile cu regularitate pentru a nu-i pierde. 

Opoziţia legală: aici se plasează grupurile care sunt în dezacord cu opţiunile de politică ale 
factorului de decizie. Aceste grupuri reprezintă „alternativa” şi în foarte multe cazuri îndeplinesc 
funcţia de responsabilizare a factorului decizional şi a cercului de susţinători. În această categorie se 
află de exemplu partidele de opoziţie şi parte a grupurilor de presiune. 

Opoziţia anti-sistem: aici se plasează grupurile care nu numai că sunt în dezacord cu factorul de 
decizie, dar se află în dezacord cu sistemul politic în ansamblu – cu cine ia deciziile, cu modul în 
care deciziile sunt luate.  

Factor de decizie 
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Tipurile de orientare 

Pentru a diferenţia actorii în funcţie de orientarea ideologică trebuie ales un criteri de diferenţiere 
cum ar fi  ideologia, perspectivă asupra politicii publice, valori. Amplasarea în partea stangă sau 
dreapta a tabelului se face în funcţie de acest criteriul şi urmăreşte diferenţierea în raport cu factorul 
principal şi intre actori. Pe baza acestui criteriu, actorii for putea fi grupaţi în funcţie de similarităţi 
şi diferenţe: care au ideologii, valori şi opţiuni similare vor fi de aceeaşi parte, cei care au puţine 
lucruri în comun şi care deci au putine şanse să lucreze împreună sau să se coalizeze vor fi 
amplasaţi în coloane diferite, de o parte şi de alta a factorului de decizie.   

Proces: 

• În primul pas se listează toate punctele de decizie prin care o politică trece în adoptarea şi 
implementarea ei. Este important să se identifice o modalitate de acces la fiecare dintre actorii 
listaţi. 

• In pasul al doilea,  pentru fiecare din cele 4 sectoare, se listează toţi actorii care au o influenţă 
asupra celor care decid, chiar dacă nu sunt oficial parte a procesului de decizie  

• In pasul al treilea, se analizează şi identifică nivelul de sprijin al fiecărui actor  
• în pasul al treilea pentru fiecare categorie de sprijin, se va discuta şi decide modul de 

diferenţiere şi amplasare – stanga sau dreapta, în funcţie de orientarea ideologică, conform 
criteriului stabilit 

• Considerând toţi actorii listaţi, se dezvoltă o matrice conform tabelului de mai sus, amplasând 
actorii conform concluziilor din paşii anteriori. Accesul direct sau indirect la factorii de decizie 
se figurează prin săgeţi: cele continue indică acces direct, cele întrerupte indică un acces indirect 
la factorii de decizie. 

Interpretarea rezultatelor: 

Interpretarea hărţii politice implică găsirea de răspunsuri la următoarele întrebări, începând din 
centru către extreme.  

Primul set de întrebări se referă la gradul de sprijin pentru factorul de decizie: 

 Cât de mult sprijin există şi cât de loial este acest sprijin?  
 Actorii foarte importanţi sunt în centru sau mai mult spre extreme, indicând un sprijin moderat 

spre slab? 
 Este sprijinul echilibrat sau este dat doar de anumite categorii cum ar fi sindicatele sau armata? 

Următorul aspect de analizat se referă la coeziunea grupurilor de susţinători întrucât sprijinul 
liderilor de grupuri nu este suficient dacă aceştia nu exercită un control suficient de mare asupra 
membrilor lor astfel încât să asigure un sprijin stabil. 
 Unde este concentrat sprijinul? 
 Câte grupuri se află în opoziţie? 
 Cât de intensă şi hotărâtă este opoziţia? 
 Cât de echilibrată este opoziţia? Există pericolul de neutralizare? 
 Există potenţial de aliere/coalizare? 

Harta politică nu este un glob de cristal, ci un instrument util în clarificarea contextului politic şi, ca 
orice instrument, eficacitatea sa depinde de cine şi cum îl foloseşte – de modul în care este 
construită, de calitatea informaţiilor folosite, de modul în care se face interpretarea ei. 
Alt element de reţinut este faptul că schimbările din mediul politic sunt extrem de dese şi uneori se 
întâmplă peste noapte, iar hărţii politice îi lipseşte dinamismul, este poza peisajului politic la un 
moment dat.  
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Combinând însă analiza mai multor hărţi realizate la momente succesive, analistul poate percepe şi 
înţelege mult mai bine dinamica mediului şi inter-relaţiile complexe dintre actorii politici. 

Alte moduri de utilizare 

Complexitatea proceselor politice, birocratice, sociale implicate de elaborarea şi implementarea 
politicilor publice necesită o gamă întreagă de instrumente de analiză şi diagnoză.  

Două altfel de hărţi politice devin foarte utile şi merită amintite aici: harta micro-mediului politic şi 
harta reţelei politicii publice. 

Harta micro-mediului politic este mult mai indicată pentru analiza mediului legat numai de o 
anumită (problemă de) politică publică. Ea clarifică distribuţia sprijinului, indică cum vor reacţiona 
diferite sectoare la o anumită politică publică. 
Harta reţelei politicii publice vine în completarea hărţii micro-mediului politic prin detalierea 
implicării celor mai importanţi factori interesaţi într-o anumită (problemă de) politică publică. 
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3.2 Instrumente pentru analiza factorilor interesaţi  
 Obiective şi arie de aplicare 

Analiza factorilor interesaţi este o componentă importantă a procesului de planificare a strategiei de 
advocacy, deoarece ne poate ajuta să identificăm: 
• actorii care sunt afectaţi, preocupaţi de problematica vizată de politica publică sau care pot 

influenţa, pozitiv sau negativ, realizarea schimbării dorite prin procesul de advocacy (rezolvarea 
unei probleme/ elaborarea, implementarea, monitorizarea unei politici publice)poziţia/ perceptia 
faţă de situaţia actuală şi 

• apetitul pentru implicare: factori interesaţi care sunt sau pot deveni actori activi în procesul de 
advocacy, influenţând - pozitiv sau negativ, realizarea schimbarii dorite) 

• interesul real pentru schimbare sau motivele de rezistenţă - cum pot fi ei afectaţi de realizarea 
schimbarii/ pozitiv sau negativ  

• resursele şi puterea pe care o pot aduce pentru a influenţa schimbarea,  
• coerenţa comportamentului şi  
• nivelul de încredere.  
Această analiză este utilă pe tot parcursul procesului de advocacy, dar este crucială în etapa de 
planificare a strategiei.  

Principii în elaborarea analizei 
• analiza factorilor interesaţi trebuie făcută în grup, implicând persoane cu experienţă şi percepţii 

diferite, pentru a reduce doza de subiectivism 
• actorii îşi pot schimba poziţia, interesul şi nivelul de motivaţie pe parcursul derulării procesului: 

nu există nici duşmani, nici suporteri permanenţi, comunicarea cu ei trebie să fie continuă 
• deşi prin această analiză identificăm atât indivizi, organizaţii, cât şi grupuri, trebuie să ţinem cont 

că, pe parcursul procesului de advocacy, vom interacţiona cu oameni, iar unii dintre ei pot avea 
poziţii diferite faţă de poziţia identificată pentru instituţia pe care o reprezintă  

Categoriile de factori interesaţi  
• Grupul de sprijin al cauzei/ schimbării: grupul pe care ONG-ul îl reprezintă şi în numele căruia 
a iniţiat procesul de advocacy (poate fi un grup, membrii unei comunităţi, o categorie socială sau 
chiar întreaga societate). În această categorie sunt incluşi cei afectaţi direct de o problemă / situaţie şi 
cei îngrijoraţi de aceasta problemă / situaţie, chiar dacă nu sunt afectaţi direct sunt implicaţi direct 
în rezolvare ei şi în promovarea schimbării 
• Aliaţii: indivizi, instituţii/organizaţii/reţele, deschişi să ofere sprijin la cerere 
• Decidenţii /public ţintă: cei care au puterea de decizie asupra schimbării dorite şi pe care dorim 

să-i influenţăm. Trebuie să avem în vedere că multe din decizii nu sunt individuale, ci de grup şi 
că în această categorie sunt incluse:Public ţintă principal – persoanele şi/sau instituţiile publice, 
actorii politici cu autoritatea de decizie; putem însă diferenţia pe cei care îşi asumă/semnează 
decizia faţă de cei care pregătesc şi formulează decizia, iar uneori aceştia din urmă sunt 
adevăraţii decidenţi)  

- Public ţintă secundar – persoanele şi/sau instituţiile publice, cei care nu sunt implicaţi direct în 
procesul de luare a deciziei dar pot influenţa publicul ţintă principal; aici sunt incluşi şi cei care 
pot avea o influenţă negativă şi cei cu o influenţă pozitivă  

- Ţinte de acces – cei care pot facilita accesul către ţintele primare 
• Oponenţi: cei care sunt impotrivă, care nu vor susţine rezolvarea problemei / procesul de 
schimbare 
• Nehotărâţii: cei care nu au o opinie, sunt neutri, dar implicarea lor ar putea avea impact. 
  În continuare sunt prezentate o serie de modalităţi de analiza a diferiţilor factorii interesaţi. 
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A. HARTA FACTORILOR INTERESAŢI  
 
Definiţie:  orice organizaţie, grup sau individ care are un interes, este influenţat - afectat sau 
poate influenţa – rezolvarea problemei / promovarea schimbării dorite 
a. Analiza începe cu desenarea harta factorilor interesaţi de rezolvarea problemei/ realizarea 
obiectivelor,  identificând modul în care pot influenţa / afecta  realizarea obiectivelor propuse 
(pozitiv "+ " sau  negativ "- "). Cei care au un nivel de interes mai mare, sunt reprezentaţi mai 
aproape de problemă/schimbarea dorită. Cei care au o influenţă mai mare pot fi reprezentaţi prin 
cercuri mai mari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. In pasul al doilea, sunt identificaţi cei 20% care pot avea 80% impact asupra rezolvării problemei 
/ promovării schimbarii dorite.  

c. In pasul al treilea, sunt analizate tipul şi nivelul de resurse pe care aceştia le deţin şi le-ar pot 
mobiliza pentru a influenţa deciziile  
Resurse  Potenţiali oponenţi Potenţiali aliaţi 
Autoritate/ legitimitate   
Informaţii (acces sau control)   
Resurse materiale şi financiare   
Credibilitate /statut   
Altele   
 

B. ANALIZA DETALIATĂ A FACTORILOR INTERESAŢI 

Această analiza este utilă după ce i-aţi identificat pe cei 20% care pot avea un impact de 80% în 
rezolvarea problemei / promovarea schimbării din toate cele 3 categorii: aliaţi, oponenţi, neutri 

Interese şi modul în care 
aceştia sunt afectaţi de 
problemă  

Posibile acţiuni pentru a-i 
influenţa/ motiva/ schimba 
poziţia 

Sursele voastre de putere pentru a-i 
influenţa/ motiva/ schimba poziţia 

   

Problema 
/schimbarea
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C. ANALIZA ŢINTELOR PRIMARE 

  

Această analiză se poate face distribuind grupului chestionare care să fie completate individual.  

Pentru întrebările închise, participanţii vor încercui cifra care corespunde opiniei lor pentru 
fiecare întrebare, unde 1= nivel scăzut, iar 5= nivel ridicat. Sinteza chestionarelor trebuie 
discutată şi analizată de grup. 

 

Numele ţintei- organizaţie  şi persoană............................. 

 

1 Nivelul de informare despre organizaţia dvs 1 2 3 4 5

2 Nivelul de informaţii şi cunoştinţe privind problema/tema de advocacy 1 2 3 4 5

3 Nivelul de sprijin pentru problemă / schimbare 1 2 3 4 5

4 Nivelul de sprijin a unei probleme /schimbări anterioare (dacă s-a opus- 0) 1 2 3 4 5

5 Nivelul de comunicare cu organizatia dvs sau dvs. 1 2 3 4 5

6 Nivel de încredere reciprocă 1 2 3 4 5

7 Nivelul de influenţă al organizaţiei dvs. asupra acestei persoane 1 2 3 4 5

 
Interesul declarat / presupus faţă de problemă: 
 
 

Orice alte comentarii şi sugestii relevante: 

 

D. ANALIZA PRELIMINARĂ A POTENŢIALILOR ALIAŢI  

 

Pentru o identificare preliminară a potenţialilor aliaţi puteţi parcurge următoarele întrebări în 
cadrul unui atelier de lucru cu membrii echipei de planificare a strategiei. 

Grupul/organizaţia............................................................... 

o Istoricul şi experienta colaborării 

o Valori şi obiective comune  

o Gradul de interes pentru problemă / situaţie /schimbare 

o Putere de influenţă asupra publicului ţintă principal  

o Alte surse de putere si resurse pe care le-ar putea aduce 
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NIVEL DE INCREDERE RECIPROCĂ 

 

IPOCRIŢI 

 
OSCILANŢI 

 
DUŞMANI 

 
ALIAŢI  

 

OPOZANŢI 

E. MATRICEA INFLUENTELOR  

 

Acest instrument este util în analiza persoanelor identificate ca factori interesaţi importanţi, şi ne 
ajută să ne pragătim modul de relaţionare cu acestia.  Factorii interesaţi sunt amplasati pe o 
matrice avand următoarea structura:  

 

Caracteristicile fiecărei categorii sunt următoarele:  

Ipocriţii: nu există încredere reciprocă, existenţa unei agende ascunse este probabilă, actiunile 
acestei persoane nu pot fi anticipate, in contactul direct declară  acordul, dar în fapt face activităţi 
care blochează  

Oscilanţii: nu puteţi avea încredere în aceste persoane, sunt preocupate doar de problemele de 
interes personal, nu au o opinie clară cu privire la problemă / schimbare, nu sunt niciodată 
multumite cu nivelul de informaţii pe care îl oferiţi pentru că nici ei nu au incredere in dvs. şi 
organizaţia dvs.  

Dusmanii: Nu există incredere reciprocă, nici acord asupra problemelor /schimbării, sunt mai 
degrabă preocupaţi să vă compromită imaginea şi reputaţia, încercările de negociere anterioare au 
fost un eşec total.  

Opozanţii: Există încredere reciprocă, şi o comunicare onestă, sunt convinşi de bunele dvs. intenţii, 
dar nu sunt de acord cu opiniile şi intenţiile dvs. sunt de ajutor prin criticile pe care vi le aduc, 
pentru că vă ajută să identificaţi zonele unde vă puteţi îmbunătăţii abordarea.  

Aliaţii: există incredere reciprocă şi o comunicare onestă şi deschisă, pot să vorbească în locul dvs. 
al organizaţiei pentru că împărtăşesc aceleaşi idealuri, valori şi obiective, susţin demersul cu 
entuziasm şi tărie.  
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3.3. Instrumente pentru alegerea şi formularea problemei  
 

Obiective şi arie de aplicare 

Aceste instrumentele ne ajută să analizam situaţiile negative, să le structurăm şi formulăm ca 
seturi de probleme specifice şi posibil de gestionat, să identificăm problemele prioritare pe care se 
poate axa o campanie de advocacy şi influenţarea politicilor publice. Aceste analize sunt utile în 
procesul de planificare, dar şi pe parcursul procesului, când vom întâmpina nenumărate alte 
obstacole şi probleme; se spune, pe bună dreptate, că problemele bine formulate sunt pe jumatate 
rezolvate.  

Situaţiile în care putem utiliza aceste instrumente sunt extrem de frecvente şi includ între altele 
următoarele momente: 

- Când transmitem decidenţilor mesaje privind situaţia negativă existentă pe care dorim să o 
schimbăm  

- Când facem analiza policilor publice existente  

- Când transmitem către mass media mesaje despre campania noastră sau când comunicăm 
cu cetăţenii şi opinia publică 

- Când incercăm să găsim soluţii pentru schimbarea situaţiei şi trebuie să ne asigurăm că 
identificăm şi acţionăm asupra cauzelor reale ale problemelor, nu asupra unor simptome, 
care vor permite perpetuarea problemelor şi situaţiilor negative  

- Când implementăm strategia de advocacy pe care am planificat-o şi ajungem la blocaje 
sau nu obţinem rezultatele şi impactul planificat  

 

A. LISTA DE VERIFICARE PENTRU ALEGEREA UNEI PROBLEME 

Organizaţiile care se implică în procese de advocacy şi influenţarea politicilor publice abordează 
multe teme şi situaţii diferite şi se confruntă cu o gamă largă de probleme. Din pacate, nu veţi 
putea niciodată să interveniţi în toate domeniile şi să rezolvaţi toate problemele simultan. Procesul 
de advocacy este într-adevăr un proces care se bazează pe o viziune ambiţioasă, dar nu putem să 
schimbăm toată realitatea deodată: schimbarea se implementează pas cu pas.  

Setul de aspecte propuse vizează aspectele fundamentale ale procesului de advocacy, propuse de 
abordarea din acest ghid. 21 

Acest instrument vă poate ajuta în alegerea domeniului de intervenţie şi a problemei pe care vă 
veţi concentra eforturile:  

Puteţi să folosiţi următoarea listă de intrebări care să vă ajute să comparaţi diferitele probleme, 
sau să adaptaţi această listă, adăugând sau eliminând unele întrebări.  
Pentru a compara şi a selecta problema, puteţi acorda puncte pentru fiecare răspuns în felul 
următor: 

- Pentru răspunsurile “da” acordaţi un punct (1) 

- Pentru răspunsurile “nu” acordaţi punctajul zero (0)   

În final, alegeţi problema care are cel mai mare punctaj.  

 

                                             
21 Adaptat după manualul Advocacy Concepts and Practices, Nader K. Tadros, 2006 
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Aspecte importante ale problemei/ întrebări de 
verificare  

Problema 
1 

Problema 
2 

Problema 
3 

Legitimitate şi impact asupra celor vizaţi 

1. Rezolvarea problemei va avea un impact real asupra 
vieţii grupului vizat / cetăţenilor  

   

2. Impactul va fi asupra unui număr mare    

3. Impactul va fi semnificativ     

4. Rezolvarea problemei nu va conduce la divizarea 
grupului  

   

Transferul de putere către cetăţean / societate civilă  

5. Concentrare pe această problemă oferă grupului/ 
cetăţenilor şansa de a învăţa şi de a se implica  

   

6. Oferă grupului / cetăţenilor şansa de a constientiza 
sursele lor de putere 

   

7. Abordarea acestei probleme va înfluenţa echilibrul de 
putere 

   

Condiţii şi context de rezolvare  

8. Putem identifica în mod clar pe cei responsabil de 
rezolvarea problemei 

   

9. Este timpul potrivit pentru a fi abordată    

10. Este uşor de transmis şi înţeles    

11.Este relevantă pentru contextul politic naţional/ 
international 

   

Impactul asupra organizaţiei    

12. Abordarea acestei probleme responsabilizează 
liderii /organizaţia 

   

13. Este potrivită cu valorile şi misiunea organizaţiei    

14. Are organizaţia şansa de a obţine fonduri pe această 
tema 

   

15. Contribuie la creşterea capacităţii şi viabilităţii 
organizaţiei  

   

16. Avem şanse de reuşită    

TOTAL     
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B. DIALOGUL CU PROBLEMA 
 
Următoarele întrebări vă vor ajuta să generaţi informaţiile necesare pentru a identifica problemele 
“reale” asupra cărora să vă concentraţi eforturile de a le rezolva. 

 
Ce? 
Ce problemă majoră are grupul pe care-l reprezentaţi / ce obstacol împiedică schimbarea dorită? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
De ce? (Cauze) 
De ce este aceasta o problemă? (Identificaţi cauzele şi găsiţi explicaţii pentru existenţa, apariţia sau 
persistenţa acesteia)  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
De ce? (Efecte) 
De ce ar trebui rezolvată această problemă? Care sunt efectele şi consecinţele acestei probleme dacă 
nu este rezolvată? (Dacă această întrebare nu are răspunsuri convingătoare, s-ar putea să fi 
identificat o problemă care nu merită a fi rezolvată prioritar) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Când? 
Când  se manifestă problema? Identificaţi condiţiile în care apare problema. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Unde? 
Unde se manifestă problema? Specificaţi ariile care sunt afectate de către problemă. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
A cui? 
A cui este problema? Cine sunt cei afectaţi cel mai mult de problemă? 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Prin urmare, care este problema?  
Reformulaţi problema pe baza răspunsurilor la întrebările anterioare. Este foarte important ca 
problema pe care o enunţaţi să fie: 

Clară  
Cineva din afara organizaţiei / grupului / comunităţii ar înţelege problema? 
Concisă  
Aţi putea explica unui factor interesat în 1-3 minute problema? 
Completă 
Enunţul problemei include toate informaţiile relevante: de ce, când şi unde a apărut şi a cui este 
problema? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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C. ARBORELE PROBLEMELOR  
 
Acest instrument vă ajută să înţelegeţi contextul şi inter-relaţionarea dintre probleme. Rezultatul 
este un aranjament grafic care ierarhizează problemele în “cauze” şi “efecte”,  
 
Această diagramă poate fi obţinută (a) prin generarea listei de probleme şi aranjarea lor în arbore 
sau (b) pornind de la o problemă şi întrebând de cinci ori “de ce”. 
 

Exemplu de  “Arborele problemelor” 

 

Condiţiile de viaţă ale oamenilor 
s-au înrăutăţit 

Oamenii au boli 
frecvente 

Venitul populaţiei s-a 
redus 

Oamnenii mănâncă 
peşte poluat 

Pescarii prind peşte
puţin 

Interesul turiştilor s-
a redus 

Calitatea apei râului 
s-a deteriorat 

Lipsa de control a 
deversărilor în râu 

Majoritatea gospodăriilor şi fabricilor 
deversează deşeurile direct în râu 

Tratarea apei uzate în 
fabrici nu este făcută la 
standarde de calitate 

Poluatorii nu 
sunt 

controlaţi 

Populaţia nu 
este conştientă 

de pericolul 
aruncării 
deşeurilor 

Măsurile care să 
prevină poluarea 

apei nu sunt 
operaţionale 

Reglementările 
legale pentru a 

preveni 
aruncarea apei 

uzate sunt 
inadecvate CAUZE 

EFECTE 



 77

 
Mediul 
Intern  

 

Mediul 
Extern 

3.4 Instrumente pentru definirea schimbării dorite  
A. ACT-ON 

 

 Obiective şi arie de aplicare 

Acest instrument este util în etapa de planificare a strategiei şi poate fi utilizat pentru analiza iniţială 
a contextului şi schiţarea planului strategic iniţial .  

Instrumentul ACT-ON 22 este o variantă a analizei SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities 
and Threats) care derivă din acronimul Advantages, Challenges, Threats, Opportunities şi Next 
Steps.  

Diferenţele urmăresc încurajarea şi motivarea, provenind atât din termenii diferiţi utilizaţi (în loc de 
Weaknesses, adică Slăbiciuni, autorii preferă Challenges, adică provocări, cât şi din faptul că se 
încheie într-o notă optimistă (ultimul aspect analizat nu sunt ameninţările, Threats, ci Oportunităţile 
şi Pasul Următor) şi invită la acţiune.  

 

A – Advantages (Avantaje) - se referă la capacitatea internă a organizaţiei  

C - Challenges – (Provocări) – se referă la provocările interne din organizaţie  

 

T - Threats (Ameninţări) – se referă la ameninţările care pot veni din afara  
organizaţiei  
O - Opportunities (Oportunităţi) se referă la oportunităţile din context şi  
ale momentului  
N - Next Steps (Pasul următor) – se referă la planul iniţial de acţiune 
 
Pasul următor va reflecta concluziile analizei prin faptul că va include acţiuni care: 

- Pun în valoare avantajele organizaţiei/ grupului (cum ar fi calităţi individuale şi cunoştinţe 
ale membrilor, surse de putere, etc) 

- Răspund / fac faţă provocărilor interne  
- Ţin cont (reduc sau evită) riscurile şi ameninţările externe organizaţiei  
- Valorifică oportunităţile din mediu extern  

 
Acest instrument poate fi utilizat şi pentru indentificarea celor mai eficiente strategii, într-o manieră 
similară cu procedura de dezvoltare a strategiilor utilizând Matricea SWOT.  

Pentru detalii, vezi Utilizarea matricii SWOT în identificarea abordărilor strategice prezentat în 
capitolul Instrumente pentru selectarea modalităţilor de acţiune.   
 
 
 

                                             
22 Instrument dezvoltat de Advocacy Institute –USA, Advocacy for Social Justice: A global Action Guide and Reflection Guide, Cohen, 
David de la Vega, Rosa, and Watson, 2001 
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B. ANALIZA TRIANGULARĂ (2) 
 
Obiective şi arie de aplicare 
Analiza Triangulară prezentată la capitolul Instrumente pentru analiza situaţiei existente şi 
diagnostic poate fi continuată pentru a schiţa posibile arii de interveţie şi direcţii de acţiune. 

Sunt mai multe momente în care utilizarea acestui instrument este utilă, cum ar fi: imediat în 
continuarea primei face a Analizei triangulare prin care au fost identificate zonele unde se manifestă 
problemele şi asupra cărora se va concentra campania de advocacy, după seria de întâlniri in care s-
a construit imaginea contextului politic utilizând harta puterii, sau după utilizarea instrumentului 
ACT-ON. Aşa cum am mai subliniat, nu există reţete, acest Ghid vă pune la dispoziţie diverse 
instrumente, pe care puteţi să le adaptaţi şi să le utilizaţi, constuind propria dvs. reţetă care se 
potriveşte situaţiei specifice in care acţionaţi.  

In orice caz, când utilizaţi acest instrument, este mai importantă explorarea creativă a posibilelor 
soluţii pentru viitor decât limitarea lor în funcţie de percepţia asupra resurselor disponibile.  

Proces 
Odată clarificate problemele existente din fiecare din cele 3 perspective, se descrie schimbarea 
dorită – viziunea organizaţiei asupra schimbării dorite, având în vedere o perspectivă de timp 
stabilită (de obicei între 3 şi 5 ani). Viziunea asupra schimbării se construieşte plecând de la 
imaginea prezentă, care se descrie în condiţiile în care toate problemele identificate sunt rezolvate.  
au dispărut. Este util ca descrierea viziunii să se concentreze asupra beneficiilor pentru grupul de 
beneficiari / cetăţeni, adică a impactului schimbării în viaţa reală.  
 
După ce participanţii schiţează viziunea pentru cele 3 domenii strategice, este util să se întoarcă la 
rezultatele analizei situaţiei existente şi să compare cele două concluzii şi rezultate, pe baza 
următoarelor întrebări: 

- Soluţiile identificate rezolvă toate aspectele problemelor identificate?  
- Care aspecte şi probleme trebuie abordate prioritar? 
- Care direcţii de rezolvare par mai adecvate şi de ce? 

In încheierea analizei este utilă discutarea în grup a relaţiilor între aspectele formale ale cadrului 
legal şi al structurilor autorităţilor şi factorii socio-economici care definesc politica legislativă şi 
politica publică care face subiectul procesului de advocacy.  
 
Aşa cum am subliniat in partea I a acestui ghid, un proces de advocacy eficient provoacă 
schimbarea echilibrului de putere şi schimbă modul de gândire. Chiar dacă strategia de advocacy 
defineşte viziunea unei schimbări pentru 3-5 ani, deci un timp limitat pentru transformări la nivelul 
societăţii, este de dorit ca schimbarea vizată să fie mai mult decât un articol de lege, şi să includă 
schimbări şi în modul de luare a deciziei, funcţionare a sistemului, creând exemple pilot (dacă nu 
este posibilă extinderea modelelor la nivelul intregului grup sau al societăţii) privind  modul de 
comportament al decidenţilor şi al cetăţenilor.  
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C. NOUĂ INTREBĂRI STRATEGICE 23 

Obiective şi arie de intervenţie  
Acest instrument ajută grupul care este în procesul de planificare a strategiei de advocacy să 
gândească strategic, deoarece e important să înţelegem că a avea o strategie, nu este acelaşi lucru 
cu a gândi strategic.  Instrumentul ajută la schiţarea unei abordări intuitive, dar care structurează o 
gândire strategică.  
Instrumentul poate fi utilizat chiar în intâlnirile de lucru iniţiale, pentru a identifica percepţia celor 
care iniţiază procesul asupra abordării şi amploarei intervenţiei.  
Instrumentul poate fi folosit cu succes şi după ce grupul a parcurs etapele de analiza a situaţiei 
existente, a identificat factorii interesaţi şi schimbărilor dorite, utilizând răspunsurile la intrebările 
care au făcut deja obiectul unor analize de grup, pentru a fi cunoscute şi internalizate de toţi cei 
implicaţi .  
In orice caz, ca şi celelalte instrumente propuse, şi acesta poate fi adaptat, adăugând sau 
eliminând intrebări care nu sunt relevante pentru contextul în care lucrează grupul / ONG-ul.  

Proces: 
Această analiză şi definire a schimbărilor dorite se poate face in cadrul unui atelier de lucru. Este 
de dorit ca discuţiile să fie conduse de către un facilitator cu experienţă, care să utilizeze tehnici 
specifice care asigură participarea şi contribuţia tuturor la discuţie şi construirea consensului 
asupra abordării strategice. De asemenea este utilă sublinierea acordului, pentru fiecare din 
domeniile strategice vizate de întrebări. 
1. Care este schimbarea pe care o dorim? – Viziunea asupra schimbării  
O viziune clară asupra schimbării, atât pe termen lung – scop cât şi pe termen scurt (obiectivele 
specifice)  este crucială pentru succesul procesului  
2. Cine ne poate ajuta să facem această schimbare? (Audienţa) 
Factorii interesaţi - persoanele şi instituţiile reprezentând decidenţii şi autorităţile, societatea 
civilă, sectorul economic sau alţi posibil aliaţi din tară sau din străinatate.  
3. Ce trebuie să audă decidenţii? (Mesajul) 
Aici este vorba de mesajul central, pentru că mesajele transmise vor trebui adaptate pentru fiecare 
tip de audienţă 
4. De la cine trebuie să vină acest mesaj? (Mesagerul) 
Impactul mesajului depinde de cel care-l transmite, astfel încât fiecare tip de audienţă va trebui să 
primească mesajul de la acel mesager care are cea mai mare credibilitate în ochii ei.  
5. Cum să procedăm ca acest mesaj să fie auzit? (Mod de transmitere) 
Nu există un model, trebuie să identificaţi mijloacele potrivite pentru fiecare situaţie  
6. Care sunt avantajele noastre (Resurse şi surse de putere)  
Construiţi această listă de resurse ţinând cont de capacitatea organizaţiei dvs şi a posibililor aliaţi  
7. Care sunt cele mai importante provocări cărora trebuie să le facem faţă? (Provocări) 
Aici se includ lucrurile care vă lipsesc, motivele care vă fac vulnerabili în relaţia cu puterea 
8. Cu ce trebuie să începem? (Pasul următor) 
Ce ar trebui să facem imediat? Ce acţiuni ne asigură o demarare eficientă? Cum putem să trezim 
interesul celor pe care vrem să-i implicăm?  
9. Cum vom ştii că ne-am atins scopul/ obiectivele (cum măsurăm/evaluăm schimbarea?  
Strategia trebuie permanent monitorizată şi adaptată pentru a-si atinge obiectivele  

                                             
23 Adaptat după Cohen D, De la Vega, R, Watson, Advocacy for Social Justice: A Global Action and 
Reflection Guide, 2001  
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D. ARENELE SCHIMBĂRII 24 
 

Obiective şi arie de intervenţie  
Acest instrument poate fi folosit pentru a clarifica schimbările dorite, şi zonele în care intervenţia 
de advocacy urmăreşte să aibă impact.  
Acest instrument poate fi utilizat atît în etapa de planificare cît şi în etapa etapa de implementare, 
pentru monitorizarea şi evaluarea strategiei 
Logica instrumentului 
Logica acestui instrument se bazează pe ideea că un proces de advocacy de succes trebuie să 
producă schimbări în 5 spaţii (arene) ale unei societăţi:   

• Arena guvernamentală 
Schimbările din această arenă pot viza schimbări ale politicilor publice şi programelor, modului 
de luare a deciziilor publice, modului de derulare a alegerilor, a legilor, reglementărilor şi/sau  
modului de aplicare/ implementare a acestora,  a bugetelor, procedurilor utilizate în instituţiile 
publice, etc.  
In această arenă sunt plasate guvernul, ministerele, agenţiile naţionale şi instituţiile publice, 
administrţiile locale, organizaţiile internaţionale (cum ar fi ONU, Banca Mondială, Fondul 
Monetar Internaţioal, etc).  
Acţiunile din această arenă sunt legate sunt legate de respectarea drepturilor omului, egalitate de 
şanse, dezvoltare durabilă, incluziune socială, implicarea grupurilor marginalizate / defavorizate 
în procesul de luare a deciziilor, mecanisme de cresterea transparenţei şi responsabilizării 
instituţiilor publice, imbunătăţirea accesului diferitelor categorii la servicii publice .  

• Arena privată 
Schimbările din această arenă vizează schimbări în mediul de afaceri, in politicile, programele şi 
practicile din sectorului privat. De obicei nu este un domeniu în care sunt specializate multe 
ONG-uri, dar este important pentru construirea responsabilităţii sociale a agenţilor economici 
naţionali cât şi a marilor corporaţii multinaţionale.  
Acţiunile din această arenă sunt legate de reforme în modul de comportament şi practicile 
agenţilor privaţi, organizarea de dezbateri şi ateliere de lucru între guvernanţi, societatea civilă şi 
reprezentanţii sectorului privat pentru găsirea de soluţii care să răspundă diferite interese.   

• Arena societăţii civile 
Schimbările din această arenă vizează întărirea capacităţii societăţii civile de a participa la 
procesul de luare a deciziilor, dezvoltarea relaţiilor cu grupurile de beneficiari pe care-i 
reprezintă, cresterea legitimităţii şi vizibilităţii iniţiativelor şi acţiunilor desfăşuate de ONG-uri.  
Acţiunile vizate includ activităţi de educare, instruire şi sprijinirea comunicării şi dialogului, care 
urmăresc formarea unei societăţi civile puternice şi responsabile, întărirea parteneriatelor şi 
alianţele organizţiilor care lucrează pentru promovarea drepturilor cetăţeneşti, pentru 
imbunătăţirea condiţiilor de viaţă a grupurilor defavorizate, pentru protejarea sătătăţii societăţii şi 
a mediului.   

• Arena politică şi culturală 
Schimbările din această arenă vizează dezvoltarea şi consolidarea democraţiei, creşterea 
participării publice, construirea unei culturi politice şi a unui mediu deschis şi fără riscuri pentru 
dialog şi participare la viaţa politică şi socială a  societăţii civile şi a diverselor grupuri, 
                                             
24 Instrument dezvoltat după A New Wave of Power, People & Politics: The Action Guide for Advocacy and 
Citizen Participation, Lisa VeneKlasen, Valerie Miller, 2002 
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schimbarea normelor şi comportamentelor la nivelul societăţii care conduc la intoleranţă, 
excluziune, subordonare, marginalizare.  
Impactul urmărit este influenţarea comportamentului autorităţilor, cresterea transparenţei, 
responsabilizarea puterii şi a mass-mediei pentru promovarea dialogului şi schimbarea 
percepţiilor cu privire la rolul femeii, drepturile grupurilor minoritare. şi a legitimităţii acestora de 
a se implica în viaţa politică 

• Arena Individuală  
Schimbările din această arenă vizează imbunătăţirea condiţiilor de trai şi a accesului la servicii 
publice de calitate a cetăţenilor, promovează cresterea conştinţei şi responsabilităţii cetăţenilor ca 
actori ai proceselor de schimbare la nivelul societăţii, cresterea increderii şi solidarităţii la nivelul 
comunităţilor.  
Impactul urmărit se referă atât la schimbări în condiţiile concrete de trai, dar şi la nivelul 
comportamentelor şi atitudinilor si a relaţiilor sociale la nivel organizaţiilor, în familie, prin 
programe de informare şi educaţie publică, dezbateri, dialog.  
Mod de utilizare  
Echipa implicată în planificarea strategiei, discută în grup şi decide asupra: 

1. Dimensionării arenelor (arena în care se concentrează strategia este cea mai mare) 
2. Definirea impactului  vizat pentru fiecare arenă, (nu intodeauna o strategie are impact in 

toate arenele, dar e important ca grupul să constientizeze că toate arenele sunt impoatante)  
Unii participanţi pot avea probleme cu faptul că spaţiul cultural este definit separat, deoarece 
cultura este parte integrantă din toate celelalte arene. Acest instrument urmăreşte ilustrarea zonei 
pe care se concentrează campania de advocacy, şi deci este important să existe posibilitatea 
evidenţierii culturii ca pe o arenă separată. 
 
 

Arena guvernamentală 

Arena privată 

Arena societăţii civile Arena politică şi culturală 

Arena individuală 
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 3.5. Instrumente pentru a selecta modalităţilor de acţiune 
 
A. MATRICIEA SWOT  
 
Obiective si arie de aplicare 
Matricea SWOT poate fi utilizată pentru identificare abordărilor strategice, după ce organizaţia a 
identificat plusurile şi minusurile din mediul intern şi cel extern, utilizant instrumente de analiza şi 
diagnostic.  
 
Logica instrumentului 
Instrumentul vă ajută să înţelegeţi şi să selectaţi combinaţia optimă care vă avantajează, anihilind 
sau echilibrând punctele negative şi riscurile/ ameninţările  pe baza punctelor tari şi a oportunităţilor 
aduse de context. 
Conform acestei logici, sunt posibile 4 abordări majore pentru elaborarea strategiei, care bineînţles 
că nu se exclud, ci pot fi incluse in strategia finală:  
 

 Puncte Tari Puncte Slabe 
Oportunităţi PT-O Strategii PS-O Strategii 
Ameninţări PT-A Strategii PS-A Strategii 

••  PT-O Strategii: Cum putem folosi punctele tari pentru a beneficia de oportunităţile existente??    
• PS-O Strategii: Cum putem depăşi punctele slabe, folosind oportunităţile? 
• PT-A Strategii:  Cum ne putem folosi punctele tari pentru a evita ameninţările?  
• PS-A Strategii:  CCuumm  ppuutteemm  mmiinniimmaalliizzaa//ddeeppăăşşii  ppuunncctteellee  ssllaabbee  şşii  rreedduuccee  vvuullnneerraabbiilliittaatteeaa  ffaaţţăă  

ddee  aammeenniinnţţăărrii?? 
 
B. MATRICEA PUTERII SI TIPURI DE INTERVENTII 

Obiective si arie de aplicare 
 Acest instrument ajută să construim strategii care să ne ajute să abordăm publicul ţintă principal, 
în funcţie diferitele forme de expresie a puterii identificate ca fiind folosite de către decidenţi. 
Acest instrument poate fi utilizat după analiza şi identificarea surselor de putere aflate la 
dispoziţia actorilor implicaţi.  

Logica instrumentului şi mod de aplicare 
Acest mod de abordare în care organizaţia îşi pregăteşte o reacţie specifică pentru fiecare mod de 
manifestare a puterii autorităţilor, ajută la identificarea unor modalităţi de acţiune care conduc 
creşterea puterii organizaţiilor neguvernamentale şi conduce la creşterea participării 
1. Listaţi problemele/situaţiile negative pe care le-aţi identificat că au apărut şi s-au agravat 

datorită dezechilibrului de putere între autorităţi (care utilizează diferitele resurse) si 
reprezentanţii grupului- cetăţeni ( care se consideră total lipsiţi de putere)  

2. Identificati pentru fiecare tip de putere exercitată de către autorităţi, modalităţi de actiune care 
sprijină participarea la viaţa politică şi la deciziile de interes public şi contracarează / 
limitează manifestările care inhibă această participare  

3. Organizaţi informaţiile în matricea puterii şi identificaţi impactul actiunilor propuse şi pentru 
celelalte tipuri. Acţiunile prioritare sunt cele care au efect asupra mai multor surse şi care 
cresc puterea şi increderea organizaţiilor neguvernamentale şi a cetăţenilor (îă ajută să-şi pună 
în valoare sursele lor specifice de putere)   
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 Puterea ascunsă   Puterea invizibilă 
/percepută 

 Puterea vizibilă 

Probleme 
situaţii negative 
ca efect al 
manifestării 
tipului de 
putere  

     

  
 

    

Modalităţi de 
contracarare / 
limitare şi 
încurajare a 
participării   

 
 
 
 
 

    

 
C. EVALUARE TIMP ŞI SPRIJIN 
 
Obiectiv şi arie de aplicare 
Prin acest instrument puteţi să analizaţi timpul şi sprijinul, dinăuntrul sau dinafara organizaţiei, pe 
care îl aveţi  la dispoziţie, cu scopul de a identifica strategia potrivită pentru iniţierea procesului de 
advocacy. Acest instrument poate fi folosit la începutul procesului, dar şi pe parcursul său, cu 
scopul de a decide asupra unor acţiuni, ca urmare a unor evenimente neprevăzute / a evoluţiei 
contextului  
Logică instrument 
Instrumentul de bazează pe teoria contextuală de care am amintit în partea I.  
Timpul disponibil Tipul de mediu  
 Mediu deschis schimbării Mediu rezistent la  

schimbare 
Timpul nu este un factor 
critic în luarea deciziilor 

Bazarea deciziilor pe 
strategia colaborării 
inclusive 

Bazarea deciziilor pe 
strategia de alianţe  

Timpul este un factor critic 
în luarea deciziilor 

Bazarea deciziilor pe 
strategia de consultare  

Bazarea deciziilor pe 
strategia de putere  

 
Strategia colaborării inclusive 
Dacă timpul nu este un factor critic în luarea deciziilor, iar mediul este deschis la schimbări, atunci 
ar trebui să colaboraţi cu cât mai mulţi factori interesaţi. Cu alte cuvinte, construiţi-vă o bază 
puternică de sprijin în cadrul organizaţiei şi a comunităţii. 
Strategia de alianţe  
Dacă mediul este rezistent la schimbare, însă aveţi timp la dispoziţie, atunci cel mai bine ar fi să vă 
bazaţi deciziile pe alianţe strategice care vă pot ajuta să implementaţi orice decizii aţi lua. 
Strategia de consultare  
Dacă timpul este un factor critic în luarea deciziilor, iar aşteptarea nu ar face decât să agraveze 
problemele, dar beneficiaţi de sprijin din partea factorilor interesaţi, este important să vă consultaţi 
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cu câţiva dintre ei înainte de a lua decizii. Folosind analogia medicală, este indicat să nu vă angajaţi 
într-o intervenţie pe cord deschis fără a avea o echipă care să vă susţină.  
Strategia de putere  
Există momente când nu aveţi timp destul la dispoziţie pentru a lua decizii, când nu ştiţi dacă cei din 
jurul dumneavoastră vă vor susţine, dar situaţia este gravă şi credeţi că se impune în mod urgent să 
faceţi ceva. În aceste situaţii, bazaţi-vă deciziile pe puterea şi experienţa de care beneficiaţi.  
Proces: 
1. După ce au înţeles cele 4 tipuri de strategii de schimbare planificată, membrii grupului vor 
analiza propria situaţie şi vor definii nivelul de sprijin, precum şi percepţia lor în legătura cu urgenţa 
intervenţiei, în conformitate cu următoarele întrebări şi grilă de evaluare: 1= nu sunt de accord, 5= 
sunt total de acord 
Pentru a putea realiza schimbarea dorită 1 2 3 4 5 
Avem sau vom putea avea sprijinul celor din interiorul 
organizaţiei 

     

• Membrii Consiliului Director 
 

     

• Managerii de programe 
 

     

• Membrii organizaţiei / angajaţi 
 

     

• Voluntari 
 

     

Avem sau vom putea avea sprijinul celor din exteriorul 
organizaţiei pentru a putea face schimbările necesare 

     

• Membrii grupului a căror interese le promovăm 
(beneficiarii principali ai schimbării) 

     

• Cetăţenii 
 

     

• Sectorul ONG 
 

     

• Media  
 

     

• Sectorul privat 
 

     

• Alţii (vă rugăm să specificaţi) 
 

     

Avem timpul necesar pentru a planifica şi implementa 
schimbările  

     

Situaţia este critică, astfel încât trebuie să facem urgent ceva 
pentru a promova schimbarea 

     

 
2. Rezultatele vor fi sintetizate, oferindu-vă argumentele necesare deciziei asupra abordărilor 
strategice adecvate, conform logicii teoriei contextuale  
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D. ANALIZA CÂMPULUI DE FORŢE 

Obiective şi arie de aplicare 
Acest instrument poate fi utilizat pentru a elabora variante de strategiile care să vă ajute să realizaţi 
schimbarea dorită şi a evalua diferitele opţiuni.   El poate fi utilizat în etapa de planificare, după 
definirea schimbării dorite şi a obiectivelor specifice.  

Proces 
1.Identificarea forţele pozitive şi negative care vă ajută sau vă împiedică să vă atingeţi viitorul dorit. 
Analizaţi aceste forţe, acordând un procent (totalul ar trebui să fie 100%) pe baza următoarelor 
criterii: 

• Impactul acestora asupra atingerii obiectivelor 
• Măsura în care aceste forţe sunt sub controlul dumneavoastră şi uşor de influenţat 

 
% + Forţe - Forţe % 

  
 ────────────────> 
 

 
<───────────────── 

 

  
 ────────────────> 
 

 
<───────────────── 

 

  
 ────────────────> 
 

 
<───────────────── 

 

100
% 

  100
% 

 
2.Elaboraţi strategii prin care să influenţaţi forţele prin: 

• Întărirea forţelor (+)  
• Reducerea sau îndepărtarea forţele (-)  
• Schimbarea direcţiei forţelor de la (-) la (+) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Strategiile alternative ar trebui evaluate pentru a hotărî care este cea mai potrivită. Câteva din 
posibile criterii de evaluare sunt: 
• Angajamentul principalilor factori interesaţi  
• Măsura în care se află sub controlul membrilor echipei de planificare, a responsabililor pentru 

implementarea strategiei  
• Impactul asupra atingerii obiectivelor (cum ar fi contribuţia la reducerea 

inegalităţilor sociale) 
• Existenţa resurselor 
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ROLURILE FACTORILOR INTERESATI ŞI DIRECŢII DE ABORDARE25 
 
Obiective si arie de aplicare 
Acest instrument vă ajută să clarificaţi rolurile diferitelor categorii de factori interesaţi, şi 
direcţiile majore de abordare pentru fiecare din ei, astfel încăt schimbarea dorită să devină 
posibilă.  Poate fi utilizat în procesul de planificare a strategiei, în etapa de selectare a 
modalităţilor de acţiune, ajutându-vă să structuraţi direcţiile majore de acţiune în relaţia cu 
principalii factori interesaţi.  
Logica Instrumentului 
Instrumentul structurează factorii interesaţi şi rolurile lor în promovarea schimbării în funcţie de 3 
principii integratoare ale activităţii de advocacy care urmăreşte promovarea schimbării în 
beneficiul cetăţenilor: Participare, Comunicare , Legitimare    
 

 
 
Oameni direct implicaţi:  
Aici sunt cei care sunt direct afectaţi de problemă, organizaţia/ grupul cu care lucraţi direct în 
iniţierea şi implementarea procesul de advocacy, alte persoane sau organizaţii care se identifică cu 
cauza /problema 
Direcţiile majore de acţiune faţă de acest grup includ stimularea participarii şi comunicarea  
Opinia Publică 
In această categorie sunt incluşi reprezentanţii mass-media, lideri de opinie, analişti politici, 
oameni de cultură cunoscuţi şi respectaţi. 
Direcţile majore de acţiune către acest grup se bazează pe participarea lor, pentru a da 
legitimitate demersului de schimbare   

                                             
25 Instrument dezvoltat de autor pe baza What is People-centered advocacy?, Samuel ,J , 2002 

Participare Comunicare 

Legitimare 

OAMENI 
DIRECT 

IMPLICAŢI

PUTEREA / 
DECIDENŢII

OPINIA 
PUBLICĂ 

ALIAŢI SI 
REŢELE 

VALORI 
PERSONALE
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Aliaţii şi reţelele  
Aici sunt incluse coaliţii de organizaţii, reţele naţionale  / internaţionale care  sunt cunoscuţi ca 
apărători activi pentru drepturile omului, egalitate de şanse,  incluziune socială, etc.  
Direcţiile majore de acţiune în relaţionarea cu acest grup includ punerea in valoare a legitimităţii 
şi imaginii lor pentru atragerea unui număr mare de suporteri şi influenţarea şi atragerea atenţiei 
opiniei publice si decidenţilor.   Clarificarea compatibilităţii de obiective şi abordare, trebuie să 
fie însă o prioritate pentru relaţionarea cu posibili aliaţi externi.  
Puterea / Decidenţi  
Aici sunt incluşi guvernul, parlamentul, administraţia publică locală, instituţiile publice locale şi 
centrale. 
Direcţiile majore includ activităţi de lobby, care înseamnă comunicare directă pentru 
recunoaşterea legitimităţii problemelor / schimbărilor propuse.  

Proces 
Instrumentul poate fi utilizat în atelierele de lucru ale echipei responsabile de elaborarea 
strategiei, pentru definirea activităţilor care se inscriu în fiecare din direcţiile strategice 
menţionate. In mod evident, nu doar aceste acţiuni vor fi incluse în strategie, dar este important ca 
pentru fiecare categorie de actori, să existe acţiuni incluse în aceste direcţii strategice.  
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CRITERII DE SELECTARE A STRATEGIEI 26 
 
Obiective si arie de aplicare 
Acest instrument poate fi utilizat în etapa de planificare, după ce aţi identificat un set de abordări 
şi aţi listat în mod creativ mai multe modalităţi de acţiune, ajutăndu-vă la identificarea celor mai 
potrivite abordări care să vă conducă cât mai eficient spre obţinerea schimbărilor dorite sau să 
verificaţi dacă decizia luată este cea optimă.  
Proces:  
Instrumentul vă propune discutarea în grup a unui set de criterii şi întrebări  utile în 
fundamentarea deciziei finale. Puteţi să adăugaţi şi alte criterii care consideraţi că sunt utile în 
luarea deciziei finale.  
Criteriu Întrebare: Această strategie.... 

Adaptare la 
condiţiile 
specifice 

• Se potriveşte cu misiunea organizaţiei? 
• Pune în valoare punctele tari ale organizaţiei? 
• Se potriveşte cu condiţiile şi contextul în care vă desfăşuraţi activitatea? 
• Permite participarea celor pe care-i reprezentaţi?  

Adecvare • Va rezolva problema / va aduce schimbarea propusă? 
• Justifică efortul şi resursele ce trebuie mobilizate, având în vedere 

gravitatea problemei? 
Eficacitate • Va conduce la atingerea rezultatelor dorite? 

• Va atinge rezultatele în timpul estimat? 
Criteriu Întrebare: Această strategie.... 

Eficienţă • Utilizează resursele umane, materiale şi financiare în cel mai eficient 
mod? 

• Aduce beneficii pe măsura costurilor estimate (în termen de resurse 
umane mobilizate, energie, bani, materiale, etc) 

Riscuri/ 
Efecte 

secundare 

• Va genera rezistenţă datorită contextului cultural (tradiţii, obiceiuri) ? 
Daca da, include acţiuni de diminuare a acestei rezistenţe? 

• Riscă să conducă la manifestări de violenţă? Daca da, include acţiuni 
pentru prevenirea violenţei? 

• Poate avea consecinţe negative pentru organizaţie / grup ? Dacă da, sunt 
aceste consecinţe negative echilibrate în raport cu beneficiile pe care le 
poate aduce?  

                                             
26 Adaptat după Strategic Thinking: Formulationg Organizaţional Strategy, Institute for Development 
Research, Facilitator Guide.  
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3.6. Instrumente pentru evaluarea capacităţii organizatiei  
Interacţiunea cu puterea şi activităţile desfăsurate în arena publică, aşa cum sunt procesele de 
advocacy,  necesită un anumit nivel de dezvoltare şi capacitate organizaţională.  Capacitatea de 
advocacy si influenţare a politicilor publice este una din cele 6 competente organizationale 
identificate in modelul World Learning27 care include alături de aceasta şi următoarele: 
conducerea, sistemele de operare şi conducere, rresursele umane, resursele financiare şi furnizarea 
de servicii.  

Considerând că pentru cei care vor să se implice în campanii de advocacy, este utilă evaluarea 
capacităţii specifice pentru acest domeniu, dar şi a capacităţii organizaţiei în general, vă 
prezentem 4 instrumente utile în evaluarea organizaţiilor, care acoperă arii de interes importante  
pentru procesele de advocacy:  

a. Evaluarea capacitatea de advocacy şi influenţare a politicilor publice,  

b. Evaluarea capacitatea de management strategic 

c. Evaluarea capacităţii de networking  

d. Evaluarea  strategiilor de motivare 

 
A. AUTO-EVALUAREA CAPACITĂŢII DE ADVOCACY ŞI INFLUENŢARE A 
POLITICILOR PUBLICE   

Obiective şi arie de aplicare:  
Acest instrument are ca scop evaluarea capacităţii de advocacy prin determinarea capacitatii de a 
relationa cu mediul exterior, a influenta politicile publice  si de a milita pentru cauzele care sunt 
parte a misiunii sau viziunii organizatiei. El poate fi aplicat singular sau poate fi integrat în 
procesul de evaluarea capacităţii organizaţionale, cu ajutorul unui instrument de evaluare a 
capacităţii organizaţionale, cum ar fi instrumentul dezvoltat de World Learning şi menţionat mai 
sus. Acest instrument poate fi folosit  la determinarea nevoilor de dezvoltare a organizatiei si 
elaborarea unui plan de interventie pentru creşterea capacităţii organizaţiei 

Logica instrumentului 
Instrumentul clasifica capacitatea unei organizatii pentru fiecare competenta in patru stadii de 
dezvoltare, de la “initiere” pana la “maturitate”. Acestea sunt: 

• Inceput: etapa de inceput a  dezvoltarii organizationale. Caracteristicile generale ale fazei de 
initiere sunt: numar mic al indivizilor implicati; istoric scurt; dimensiune mica si nu foarte 
stabila. 

• Dezvoltare: etapa a doua este caracterizata de o dezvoltare rapida, energie mare si multa 
activitate. Foarte mult timp este alocat partii de furnizare a serviciilor. De obicei functiile 
administrative sunt neglijate, din cauza ritmului rapid de crestere. Cresterea rapida impune un 
nivel ridicat al cunostintelor. O organizatie matura poate functiona astfel atunci cand isi schimba 
aria de interes sau cand patrunde intr-o noua arie geografica 

• Consolidare: a treia etapa a dezvoltarii organizationale. Este caracterizata de furnizarea 
continua de servicii de calitate si concentrarea intensa pe celelalte arii ale dezvoltarii 
organizationale. Este momentul in care cunostintele acumulate in faza de dezvoltare sunt 
incorporate in organizatie.  

                                             
27 Instrumentul de Evaluare Institutionala Participativa (Participatory Institutional Assessment Instrument - 
PIAI) elaborat de catre World Learning for International Development compartimentul de training si 
dezvoltare internationala (PIDT) si revizuit de catre echipa RCSSP (Romania Civil Society Strengthening 
Program 
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• Maturitate: a patra etapa a dezvoltarii organizationale. Organizatia este pe deplin functionala in 
toate ariile de competenta. 

Conform instrumentului dezvoltat de World Learning, capacitatea de advocacy şi influentare a 
politicilor publice include 4 dimensiuni si 15 sub-dimensiuni pe care le vom avea in vedere la 
evaluare: 
● Politici publice 
- Angajament organizational pentru advocacy/influentare politici publice 
- Experienta si rezultate in advocacy/politici publice 
- Organizatia are o agenda proprie pentru politici publice 
● Relatii publice, media & comunicare externa 
- Strategie pentru atragere suport 
- Perceptia/reputatia organizatiei  
- Relatiile cu mass-media 
● Relatii externe & dezvoltare coalitii 
- Identificarea/inventarierea aliatiilor si oponentilor 
- Natura relatiilor guvernamentale (nivel national & local) 
- Existenta unui mecanism formal de colaborare 
- Colaborare in retea si construire de coalitii 
● Advocacy 
- Stabilirea unei agende de advocacy 
- Influentarea schimbarii politicilor publice 
- Monitorizarea implementarii / executarii hotararilor guvernamentale 
- Monitorizarea si evaluarea impactului politicilor publice 
- Evaluarea impactului generat de campaniile de advocacy dezvoltate de ONG-uri 
  

Proces 
Utilizarea instrumentului se bazeaza pe principiul evaluări participative, implicând direct membrii 
cheie ai organizatiei evaluate. Acest lucru trebuie acceptat de diferitele structuri, inclusiv cele de 
conducere ale organizatiei (consiliu director, comitet executiv, director executiv, manageri, staff si 
voluntari) inainte de inceperea evaluarii. Utilizarea instrumentului presupune următorii paşi: 
1. Constituirea şi pregătirea echipei de evaluare 
Echipa de Evaluare, cel mai adesea formata din 3 membri, va avea responsabilitatea să adune 
informatiile si să prezinte rezultatele celorlalti membrii ai organizatiei. Echipa responsabilă trebuie 
să aibă capacitatea, interesul si timpul necesare pentru a aplica acest instrument. Unul din membri 
echipei va fi  facilitator va sprijini echipa de evaluare prin facilitarea activitatilor in grup in cadrul 
acestui proces de evaluare 

2. Colectarea datelor 
In această etapă se distribuie chestionarele membrilor echipei de evaluare în cadrul unei intâlniri in 
care se explica motivul evaluarii, metodologia şi modul de notare completare individuală  

3. Sinteza şi analiza rezultatelor  
Echipa de evaluare va prezenta rezultatele în cadrul unei întâlniri la care vor participa cei care au 
completat chestionarele cât şi intreaga structură de conducere. Facilitatorul va conduce discuţiile 
care vor identificarea reacţiilor cât şi eventuale clarificări  
4. Analiza implicaţii şi dezvoltare recomandari şi directii de acţiune  

După finalizarea discutiilor care construiesc la consensul asupra notării stadiilor de dezvoltare, 
este utilă discutarea privind concluziilor. Facilitatorul va indruma participanti sa argumenteze 
pozitiile şi să identifice recomandările privind acţiunile care ar trebui întreprinse.  
In contiunare găsiţi chestionarul de evaluare a capacităţii de advocacy şi influenţare a politicilor 
publice.  
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CATEGORIA / 
STADIUL 

INCEPUT DEZVOLTARE CONSOLIDARE MATURITATE 

POLITICI PUBLICE  
Angajament la 

nivel 
organizational  
de a   influenta 

politicile publice 
 

Organizatia nu se vede pe 
sine ca avand un loc/rol in 
arena politicilor publice.  

Actiunile de influentare a 
politicilor publice sunt 
conduse ad-hoc, sporadic si la 
initiativa altora. 

Activitatile de influentare a 
politicilor publice sunt inglobate 
in planificarea strategica pe 
termen lung. 

Organizatia are un angajament pe 
termen lung in politici publice; 
aceasta este o prioritate strategica 
a organizatiei. Organizatia are 
resurse financiare alocate si 
resurse de  personal cu  
responsabilitati principale in 
domeniul politicilor publice.  

Experienta si 
rezultate in 

influentarea  
politicilor publice 

 

Organizatia nu a 
inregistrat nici un fel de 
activitate de monitorizare 
sau influentare a 
politicilor publice din 
domeniu sau cele derulate 
sunt nesemnificative. 

Organizatia inregistreaza o 
evolutie  a expertizei tehnice 
in domeniul de referinta si 
capacitatea de a atrage 
expertiza suplimentara la 
nevoie     
 

Organizatia intelege / stapaneste 
problemele de politica publica din 
domeniu, procesele generale de 
elaborare si implementare a 
politicilor publice  (legislativ,  
buget, politicile generale fate de 
sectorul neguvernamental), si ale 
mediului politic ; invita expertiza 
din exterior atunci cand este cazul 

Organizatia  produce intr-un mod 
eficient analize competente de 
politici publice in domeniul 
specific de activitate 
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CATEGORIA / 
STADIUL 

INCEPUT DEZVOLTARE CONSOLIDARE MATURITATE 

Organizatia are o 
agenda proprie de 

politici publice 
 

Organizatia nu are o 
agenda clara,  nu si-a 
definit serviciile, pe cine 
serveste sau reprezinta. 

Organizatia are o agenda de 
politici publice determinata 
mai ales de donatori si/sau de 
managerii organizatiei nu de 
comunitate /grupurile pentru 
care lucreaza. Comunitatea/ 
grupurile pentru care lucreaza 
sunt implicate mai ales ca 
recipienti / benficiari pasivi ai 
programelor; opinia lor este 
avuta in vedere dar nu 
sistematic.  

Exista mecanisme formale de 
comunicare regulata cu cei pe 
care ii reprezinta / clienti in 
legatura cu agenda organziatiei 
desi nu toate sugestiile sunt 
acceptate. 

Organizatia are o agenda de 
politici publice clara care ii 
structureaza activitatile de politici 
publice. Agenda sa este suficient 
de flexibila pentru a permite 
modificarea prioritatilor in fata 
unor unor chestiuni arzatoare care 
pot aparea.  Agenda de politici 
publice se bazeaza pe consultare 
grupului pe care organizatia il 
reprezinta/clientii al caror input 
este decisiv. Sistemele si 
procedurile pentru a asigura ca 
inputul acestora aeste primit si 
avut in vedere sunt 
institutionalizate si informatia 
astfel adunata este in mod regulat 
utilizata. 
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CATEGORIA / 

STADIUL 
INCEPUT DEZVOLTARE CONSOLIDARE MATURITATE 

RELATII PUBLICE, MEDIA & COMUNICARE EXTERNA 
Strategia 

pentru 
atragerea de  

sprijin 
 

Organizatia nu este 
preocupata de obtinerea 
recunoasterii sale publice, 
a misiunii sau a activitatii 
care ar putea genera sprijin 
(de ex. noi membri,  
resurse  financiare, 
sponsorizari de la firme).  

Organizatia are cateva 
materiale in care isi prezinta 
misiunea si realizarile dar 
distributia acestora se face 
ad-hoc  (de ex sunt 
disponibile la birou, date 
donatorilor). Nu exista 
personal specializat in 
comunicarea cu decidentii 
politici sau mass media.   

Organizatia isi rafineaza materialele 
in functie de audienta tinta a acestora 
si are initiativa distribuirii lor. 
Organizatia are personalul si 
infrastructura necesare pentru a 
comunica regulat si la timp cu 
membri si cu decidentii politici, 
Organizatia disemineaza informatii  
legate de politicile  publice din 
domeniu (de ex. exista o sectiune 
dedicata politicilor publice pe pagina 
de web, publicarea de stiri/noutati 
despre politici publice in buletinele 
organizatiei)   

Organizatia are numeroase 
materiale, adcevate nevoilor 
diverselor publicuri tinta; distribuite 
la timp si intr-o maniera  cost-
eficienta.  Disemineaza informati 
legate de poitici, creaza mesaje pe 
teme de politica publicautilizate 
pentru a articula agenda de politica, 
isi educa membri pentrj ca acestia 
sa poata transmite mesajul atunci 
cand sunt mobilizati in derularea 
unor campanii. Comunica regulat si 
la timp cu decidentii politici.   

Perceptia/ 
reputatia 

organizatiei  
 

Necunoscuta in 
comunitate; un numr 
limitat de indivizi cheie 
sprijina organizatia 

O arie de influenta in 
extindere atat in zona 
geografica in care opereaza 
cat si in mediul profesional 
/domeniul de activitate. 

Organizatia se bucura de o anume 
recunoastere pentru expertiza sa in 
domeniul de activitate; inivitata sa 
contribuie in reuniuni /forumuri 
sectoriale. Organizatia incepe sa 
primeasca solicitari de informatii de 
la publicul larg.  Numele ii este 
cunoscut printre donatori, sector 
privat si din ce in ce in mai mult in 
randul publicului. 

Organizatia se bucura de 
recunoastere totala ca expert in 
domeniu; beneficiaza de statut 
consultativ pe langa agentiile 
guvernamentale si altele. 
Organizatia primeste in mod regulat 
solicitari de informatii de la public 
si este larg perceputa ca o 
organizatie eficienta. 
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CATEGORIA / 
STADIUL 

INCEPUT DEZVOLTARE CONSOLIDARE MATURITATE 

Relatiile cu 
mass-media 

 

Organizatia nu recunoaste 
inca nevoia de a mobiliza 
media. Organizatia vede 
media ca pe un osbacol 
mai degraba decat ca pe o  
resursa. Relatiile dintre 
liderii organizariei si 
ziaristi sunt mai degraba 
slabe. Acoperirea de catre 
mass media a problematicii 
de care se ocupa 
organizatia si a activitatii 
sale ramane sporadica. 

Organizatia recunoaste 
importanta relatiilor cu mass 
media si realizeaza sporadic 
campanii de presa care sunt 
mai degraba evenimente 
singulare. Exista o oarecare 
acoperire de catre mass 
media a problemelor pentru 
care militeaza organizatia si 
a campaniilor sale. 
Organizatia priveste mass  
media ca pe un ionstrument 
util, dar nu are abilitatile de 
media si advocacy necesare  
si o strategie de comunicare. 
Liderii organizatiei incep 
relatiile si crearea unei 
retele de ziaristi 

Organizatia realizeaza campanii 
media dar nu intr-un mod sistematic 
si nu integrat intr-o strategie globala 
de relatii publice a organizatiei. 
Prezenta media regulata in 
problemele de interes pentru 
organizatie si clientii/grupurile pe 
care aceasta ii reprezinta. Stabilirea 
unor relatii intre jurnalisti si activistii 
din cadrul organizatiei. 

Organizatia are capacitatea de a 
dezvolta campanii de advocacy 
mass-media utilizand diverse medii 
(televiziune, radio, presa scrisa). 
Strategia de comunicare si de 
advocacy mass-media este bine 
integrata in toate aspectele 
relevante ale activitatii organizatiei 
precum si in planul sau strategic pe 
termen lung.   
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CATEGORIA / 

STADIUL 
INCEPUT DEZVOLTARE CONSOLIDARE MATURITATE 

RELATII EXTERNE & DEZVOLTARE COALITII 
Identificarea/ 
inventarierea 

aliatilor si 
oponentilor 

 

Organizatia nu a derulat nici o 
data un exercitiu de cartare a 
actorilor activi in domeniul sau de 
activiate; nu detine informatii 
relevante despre cine, ce face in 
sectorul sau de activiatate; nu are 
legaturi cu institutii cu preocupari 
similare iar interactiunea cu 
administratia ramane formala  

Organizatia a inceput sa 
identifice actori activi in 
domeniul sau de preocupare si 
pot afecta politicile publice de 
care este preocupat. 

Organizatia este bine 
informata cu privire la cine 
este afectat de problema 
pentru care militeaza, si care 
sunt opiniile celor afectati.  

Organizatia si-a identificat 
posibilii aliati, inamici, tintele 
din randul decidentilor si agentii 
de schimbare. Organizatia isi 
construieste si dezvolta relatiile 
cu acestia.   

Relatiile cu 
institutiile 

guvernamentale 
(nivel national & 

local) 

Relatiile cu administratia se 
bazeaza pe mentalitatea „noi-
ei”; contactele cu acestia pot fi 
privite cu suspiciune. 

 

Agentiile guvernamentale nu 
mai sunt privite ca o 
amenintare, interesele comune 
au fost identificate. 

Organizatia este agajata 
intr-un dialog deschis cu 
guvernul asupra unor 
chestiuni operationale sau 
de politica publica. 

Organizatia a devenit un partner 
credibil al guvernului, care in 
acelasi timp doreste si are 
capacitatea de a trage guvernul 
la raspundere pentru actiunile 
sale. 

Existenta 
mecanismelor 

formal de 
colaborare 

 

Colaborare si actiuni de 
planificare in comun cu 
administratia publica din domeniu 
si zona geografica la o scara 
redusa.  
 

S-a stabilit colaborarea cu 
diverse agentii 
guvernamentale  pentru teme 
si proiecte specifice. 

Colaborarea cu guvernul 
este frecventa – adeseori la 
un nivel informal  – dincolo 
de colaborarea pentru 
proiecte specific sau strict 
legata de domeniul de 
activitate. 

In prezent exista mecanisme de 
colaborare formala (de ex.  
numirea unui functionar pentru 
relatia cu ONGurile si stabilirea 
procedurilor de lobby). 

Colaborare in 
retea si 

construire de 
coalitii 

 

Organizatiei ii lipseste experienta 
de lucru cu alte ONG, fie la nivel 
local sau national. Organizatia nu 
este perceputa de catre 
comunitatea in care lucreaza ca o 
necesitate. 
 

Organizatia este implicata in 
una-doua actiuni in colaborare 
cu alte ONG, si apreciaza 
valoarea lucrurlui in comun cu 
acestea. Organizatia este din 
ce in ce mai cunoscuta si a 
castigat increderea comunitatii 
ONG. 

Organizatia lucreaza cu mai 
multi parteneri si devine 
participant activ in retele de 
ONG. 

Organizatia colaboreaza cu 
organizatii locale si 
internationale si isi asuma un rol 
de promotor / lider in retele si 
coalitii. 
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CATEGORIA 

/ STADIUL 
INCEPUT DEZVOLTARE CONSOLIDARE MATURITATE 

ADVOCACY  
Influentarea 

agendei publice 
Organizatia nu are 
capacitatea de a pune 
pe agenda publica 
problematica de care 
este preocupata. 

Organizatia a reusit 
sporadic sa influenteze  
agenda publica, dar nu 
continuu si sistematic. 

Organizatia are o abordare 
sistematica pentru a aduce 
problematica sa pe agenda publica . 

Organizatia are posbilitatea de a intra in coalitii 
cu altii sau cu alte ONG pentru a-si promova  
cauza. 

Influentarea 
schimbarii 
politicilor 

publice 
 

Activitatile 
organizatiei se 
limiteaza la 
diseminarea de 
informatii / 
constientizarea 
clientilor si 
membrilor ei directi 
despre politicile 
actuale si cele dorite  
 
 

Organizatia educa atat 
grupul pe care il 
reprezinta / serveste cat si 
publicul si decidentii 
asupra schimbarilor de 
politici publice dorite 
direct sau prin intermediul  
mass media. Organizatia 
poate preciza pasii 
necesari pana la 
implementarea politicii 
publice respective, dar nu 
ii conecteaza cu actorii 
relevanti. 

Organizatia este capabila sa 
utilizeze atat strategii de cooperare 
cat si adversative pentru a influenta 
decidentii in sensul dorit: prin 
actiuni de lobby si de exercitare de 
presiune (marsuri, scrisori catre 
parlamentari, etc)  
 

Organizatia are capacitatea de a utiliza strategii 
de advocacy sofisticate cum ar fi pregatirea unor 
documente de politica publica alternative, 
proiecte de acte normative, campanii de presa.  
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CATEGORIA 
/ STADIUL 

INCEPUT DEZVOLTARE CONSOLIDARE MATURITATE 

Monitorizarea 
implementarii / 

aplicarii 
hotararilor 

guvernamental
e 
 

Organizatia nu 
urmareste politicile 
publice din domeniul 
de activitate. 

Organizatia intelege 
procesul de implementare 
al diferitelor politici, dar 
nu actioneaza pentru a 
asigura implementarea 
atunci cand este cazul. 

Organizatia in mod activ urmareste 
implementarea politicilor si 
intreprinde actiunile necesare pentru 
a asigura implementarea politicii in 
beneficiul clientilor / membrilor sai 
actionand ca un caine de paza; se 
intoarce impotriva respectivei 
entitati atunci cand constata 
aplicarea unor politici gresite sau 
nerespectarea politicilor existente, 
culege dovezi despre aceste fapte, 
reaminteste institutiilor tinta 
indatoririle pe care le au, apeleaza la 
sistemul oficial de plangeri al 
institutiei pentru cazurile de 
nerespectare a politicilor aflate in 
vigoare.  

Organizatia monitorizeaza aplicarea legii pe o 
arie geografica intinsa; poate identifica motivele 
pentru care functionarii nu respecta, intarzie, 
tergivereseaza sau chiar refuza aplicarea legii,(de 
exemplu eliberarea  resurselor bugetare necesare 
implmenetarii, aprobarea- puublicarea normelor 
necesare implementarii). Poate verifica 
implementarea in numeroase locatii in teren, 
obtinand informatii de la membrii despre situatia 
cu implementarea legislatiei, cat de bine 
functioneaza, etc. Organizatia are capacitatea de  
a reactiona in cazul in care determina ca legea 
este in mod sistematic incalcata (plangeri, dand 
publicitatii faptele constatate - practici 
indoilenice ale institutiei publice, campanii de 
presa sau chair darea in judecata). 

Monitorizarea 
si evaluarea 
impac-tului 

politicilor 
publice 

Organizatia nu 
constientizeaza 
impactul politicilor 
publice. 

Oragnizatia este partial 
constienta de consecintele, 
ramificatiile unei politici 
publice din domeniu, 
 

Organizatia monitorizeaza impactul 
unei politici si promoveaza 
schimbarile care se impun. 
 

Organizatia are capacitatea de a monitoriza 
impactul politici in multiple domenii si pe o arie 
geografica intinsa si promoveaza eficient 
schimbarile care se impun. 

Evaluarea 
impactului  

activitatii de 
advocacy a 

organizatiei 

Organizatia nu 
intelege  necesitatea 
de a evalua impactul 
activitatii sale de 
advocacy. 

Organizatia este 
constienta de nevoia de a 
evalua impactul activitatii 
sale de advocacy dar este 
incapabila de sa se deta-
seze suficient de 
activitatea propriu-zisa 
pentru a o evalua. 

Organizatia face pasi in directia 
integrarii concluziilor unei evaluari 
a activitatii anterioare in rapoartele 
regulate pe care le realizeaza. 

Oragnizatia este constienta de impactul pe care 
eforturile sale de influentare / advocacy il au 
asupra politicilor, si foloseste aceste informatii 
pentru a-si elabora strategia. Detine un cadru 
complet de evaluare a activitatii sale. 
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B. CAPACITATII DE MANAGEMENT STRATEGIC A ORGANIZAŢIEI  
  
Obiective şi arie de aplicare  
Acest chestionar vă poate ajuta să evaluaţi capacitatea de management strategic a organizaţiei  
Această evaluare este utila înainte de a lua decizia de a vă lansa în procese complexe de advocacy, 
care urmăresc transformări la nivelul de funcţionare a sistemului şi al societăţii. 
Proces: 
Completarea chestionarului poate fi făcută atât de membrii organizaţiei, dar si de alţii din exterior, 
cum ar fi aliaţii, suporteri, parteneri în alte proiecte, reprezentanţii beneficiarilor.  
Dacă evaluarea nu vă oferă imaginea unei organizaţii cu o capacitate foarte ridicată, nu înseamnă să 
evitaţi să vă implicaţi, ci doar să aveţi grijă ca in strategia de advocacy pe care o adoptaţi, să 
includeţi activităţi care să vă ajute să vă dezvoltaţi şi din punct de vedere al aspectelor care lasă de 
dorit.  
 Alegeti cifra care credeti ca se potriveste cel mai bine evaluarii capacitatii organizatiei dvs. pe o 
scara de la 1 la 5 in care : 

1 = foarte mica,  2=mica,  3=medie,  4 =mare,  5= foarte mare 
 

Capacitatea organizatiei  
A. CAPACITATEA DE A REACTIE LA MEDIUL EXTERN  
o Capacitate de a indentifica si a comunica cu factorii interesati 
 

1 2 3 4 5 

o Capacitate de stimula si a asigura participarea factorilor interesati 1 2 3 4 5 
o Capacitate de a construi parteneriate intre sectorul publice, privat 
si neguvernamental 

1 2 3 4 5 

o Capacitate de a identifica tinte si obiective fezabile 
 

1 2 3 4 5 

o Capacitate de a pregati factorii interesati si beneficiarii pentru a 
face fata schimbarii 

1 2 3 4 5 

o Capacitate de management a conflictelor si diferentelor 
 

1 2 3 4 5 

TOTAL A-REACTIE LA MEDIUL EXTERN      
B.CAPACITATE INTERNA DE FUNCTIONARE      
o structura interna si proceduri eficiente orientate spre rezultate 1 2 3 4 5 
o capacitate de a dezvolta si implementa programe si proiecte 
 

1 2 3 4 5 

o resurse umane instruite si motivate 
 

1 2 3 4 5 

o capacitate de management al resurselor (financiare si altelea) 1 2 3 4 5 
TOTAL B- CAPACITATE INTERNA      

C. CAPACITATE DE PLANIFICARE PE TERMEN LUNG      
o Initiativa si comportament pro-activ - nu reactive 
 

1 2 3 4 5 

o Viziune si Capacitate de a anticipa schimbarile si de a se pregati 
pentru a le face fata 

1 2 3 4 5 

TOTAL C -CAPACITATE PLANIFICARE      
 

TOTAL A+B+C- CAPACITATE MANAGEMENT 
STRATEGIC 
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Selectati domeniile in care considerati ca ar trebui sa va dezvoltati si discutati: 
 
1. Ce ati putea face singuri pentru a vă creste capacitatea ? 
 

 
 
2. Cine altcineva v-ar putea sprijini pentru cresterea capacitatii si ce fel de sprijin ar fi util? 
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C. EVALUAREA STILULUI DE NETWORKING PERSONAL ŞI AL ORGANIZAŢIEI 
 

 

Obiective şi arie de aplicare  

Acest instrument vă ajută să evaluaţi deschiderea şi stilul membrilor organizaţiei de a se relaţiona, a 
construi reţele de comunicare şi lucru cu grupuri şi organizaţii din exteriorul organizaţiei,  lucru 
deosebit de important în cadrul unei campanii de advocacy, în care organizaţia dvs. va avea de luat 
decizii cu privire la construirea sau intrarea în alianţe şi parteneriate.  

 

Logică instrument 

Capacitatea individuală a membrilor organizaţiei formează de fapt capacitatea organizaţiei de a se 
relaţiona şi a lucra eficient  cu indivizi, grupuri şi alte organizaţii. 

Proces 

Cele 20 de propoziţii din testul de pe pagina următoare pot fi împărţite în afirmaţii referitoare la stilul 
personal şi cele referitoare la stilul organizaţiei sau comunităţii din care faceţi parte.  

Adunaţi punctele obţinute după cum urmează: 

 

Punctele de la 2,  3,  6,  7,  9,  10,  13,  14,  17,  19.  

 

[      ]    Punctajul personal: stilul personal de networking 

 

Punctele de la 1,  4,  5,  8,  11,  12,  15,  16,  18,  20.  

 

[      ]    Punctajul organizaţiei 

 

Punctajul personal ____ plus Punctajul organizaţiei _____ = Punctaj total: _____. 

 

În ambele categorii, punctajul maxim este 70 (7 X 10). Dacă punctajul personal depăşeşte 50, 
înseamnă ca sunteţi (sau aţi fi) un bun networker. Dacă punctajul organizaţiei depăşeşte 50, 
înseamnă ca înţelegeţi multe din caracteristicile unui networking eficient, ca instrument extrem de 
important al organizaţiei.  

 

Dacă scorurile personale au fost toate mai mici de 4 sau 4, gândiţi-vă la un plan de acţiune care să 
vă ajute să vă îmbunătăţiţi filozofia şi abilităţile de networking.  
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Observaţii care definesc networking-ul Cât de adevărat este în 
ceea ce mă priveşte  

1. Lucru în reţea şi colaborarea cu alte grupuri şi organizaţii 
poate fi de ajutor organizaţiei mele pentru a fi mai eficace şi 
eficientă în atingerea misiunii. 

1   2   3   4   5   6   7 

2. Consider că fiecare problemă are şi o rezolvare. 1   2   3   4   5   6   7 

3. Sunt întotdeauna disponibil(ă) când e nevoie de mine.  1   2   3   4   5   6   7 

4. Nu poţi fi un bun activist într-o reţea sau alianţă dacă lucrezi 
strict în limita orelor de program. 

1   2   3   4   5   6   7 

5. Într-o alianţă, măsura muncii tale este dată de contribuţia pe 
care o aduci la know-how-ul şi la dezvoltarea grupului. 

1   2   3   4   5   6   7 

6. Pot să ocolesc uneori sistemul astfel încât să-mi fac treaba 
mai bine. 

1   2   3   4   5   6   7 

7. Încerc să stabilesc relaţii personale în cadrul instituţiilor cu 
care doresc să colaborez. 

1   2   3   4   5   6   7 

8. Lucru în reţea şi alianţa cu alte grupuri şi organizaţii implică 
împărţirea puterii şi a resurselor. 

1   2   3   4   5   6   7 

9. Fiecare situaţie reprezintă o oportunitate de a învăţa ceva 
nou. 

1   2   3   4   5   6   7 

10. Nu mă interesează statutul persoanelor cu care colaborez; le 
tratez pe picior de egalitate.  

1   2   3   4   5   6   7 

11.  O intervenţie în cadrul comunităţii va propaga o undă 
concentrică de interacţiuni.   

1   2   3   4   5   6   7 

12. Construirea de alianţe şi reţele se face pe bază de relaţii între 
persoane şi nu de relaţii între organizaţii. 

1   2   3   4   5   6   7 

13. Întotdeauna încerc să aflu ce doreşte de fapt persoana cu care 
colaborez. 

1   2   3   4   5   6   7 

14. Nu mă descurajează eşecurile: învăţ din ele şi merg mai 
departe. 

1   2   3   4   5   6   7 

15. Principala provocare atunci când lucrezi într-o reţea este de a 
înţelege nevoile celorlalţi şi de a veni în întâmpinarea lor.  

1   2   3   4   5   6   7 

16. Este important să conştientizezi că lucru într-o reţea este 
dificil şi poate implica şi eşec. 

1   2   3   4   5   6   7 

17. Faptul că mi-am împărtăşit propriile cunoştinţe şi experienţa 
mea i-a făcut pe ceilalţi să capete mai multe cunoştinţe şi mai 
multă experienţă.  

1   2   3   4   5   6   7 

18. Este important să delegăm puterea celor cu care colaborăm. 1   2   3   4   5   6   7 

19. Partenerii mei ideali într-o reţea sunt oameni puternici şi 
influenţi.  

1   2   3   4   5   6   7 

20. Construirea de alianţe şi lucru în reţea nu este un proces care 
poate fi ghidat şi controlat de undeva de sus.  

1   2   3   4   5   6   7 
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D. EVALUAREA STRATEGIILOR DE MOTIVARE ALE ORGANIZAŢIEI 
 
Obiectiv şi arie de aplicare    
Acest instrument vă ajută să evaluaţi capacitatea organizaţiei de a-şi motiva membrii şi voluntarii, 
aspect care vă ajută să derulaţi programe complexe cum sunt campaniile de advocacy în mod 
eficient şi să faceţi faţă diverselor provocări şi obstacole pe care le puteţi intâmpina pe parcursul 
unei campanii de advocacy. Acest instrument poate fi util conducerii organizaţiei în situaţia în care 
aţi decis să vă lansaţi într-o campanie de advocacy pentru care este nevoie de sprijinul şi aportul 
tuturor membrilor şi voluntarilor din organizaţie, deoarece nu aţi identificat suficienţi aliaţi şi vă 
bazaţi în primul rând pe forţele proprii.    
 
Vă prezentăm mai jos o listă de afirmaţii pe care organizaţiile le consideră importante în ceea ce 
priveşte motivarea angajaţilor/membrilor/voluntarilor lor. Încercuiţi punctajul  de la 1 la 5, în 
funcţie de cum consideraţi că organizaţia dumneavoastră oferă aceşti factori motivanţi ca 
oportunităţi pentru membri/voluntari.  

1 = niciodată; 2 = rar; 3 = câteodată; 4 = de cele mai multe ori; 5 = întotdeauna 

După ce aţi acordat punctajele, bifaţi, în coloana din dreapta, în dreptul celor mai importante 3 sau 
4 strategii pe care ar trebui să le îmbunătăţească organizaţia dumneavoastră, în scopul motivării 
angajaţilor.  

Strategiile de motivare a angajaţilor în organizaţia mea Punctaj Priorităţi 
1. Organizaţia noastră e cunoscută ca un loc în care munceşti 
cu plăcere. 

1 2 3 4 5  

2. Membrii/voluntarii noştri simt că munca lor e foarte 
importantă. 

1 2 3 4 5  

3. Toţi  au posibilitatea de a participa la procesul de planificare 
şi cel decizional care îi afectează în mod direct. 

1 2 3 4 5  

4. Membrii/voluntarii au ocazia de a obţine rezultate foarte 
bune.  

1 2 3 4 5  

5. În majoritatea cazurilor, acestia se înţeleg bine între ei. 1 2 3 4 5  
6. Toţi membri/voluntarii angajaţii au ocazia să facă o muncă 
interesantă. 

1 2 3 4 5  

7. Membrii/voluntarii sunt informaţi despre tot ce se întâmplă 
în cadrul organizaţiei.  

1 2 3 4 5  

8. Membrii/voluntarii  simt că posturile lor sunt importante 
pentru succesul organizaţiei.  

1 2 3 4 5  

9. Membrii/voluntarii au ocazia de a-şi pune în aplicare 
creativitatea la serviciu. 

1 2 3 4 5  

10. Membrilor/voluntarilor  li se recunoaşte meritul pentru 
rezultatele deosebite. 

1 2 3 4 5  

11. Membrii/voluntarii au capacitatea de a lua decizii care le 
influenţează performanţele. 

1 2 3 4 5  

12. Toţi  ştiu şi înţeleg care sunt misiunea şi scopul 
organizaţiei. 

1 2 3 4 5  

13. Toţi sunt de acord cu misiunea şi scopul organizaţiei. 1 2 3 4 5  
14. Membrilor/voluntarilor li se conferă autoritatea de a-şi duce 
singuri sarcinile la îndeplinire. 

1 2 3 4 5  

15. Membrii/voluntarii  au ocazia de a-şi dezvolta 
personalitatea în plan personal şi profesional.  

1 2 3 4 5  
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Proces şi interpretarea rezultatelor: 

Adunaţi toate punctele obţinute aici: _________ 

Dacă aţi obţinut 60 de puncte sau mai mult, felicitări! Să ne anunţaţi când aveţi posturi libere! 

Dacă punctajul se situează între 40 şi 60 de puncte,  reuşiţi destul de bine să-i motivaţi pe angajaţi, 
dar cu siguranţă nici unul nu va leşina de fericire că lucrează în organizaţia dumneavoastră.  

Dacă aţi obţinut mai puţin de 40 de puncte, ar trebui să-i încuiaţi pe angajaţi în sediu, altfel n-o să-i 
mai aveţi prea mult timp prin preajmă.  

În orice caz, listaţi mai jos strategiile de motivare a angajaţilor pe care ar trebui să le 
îmbunătăţească organizaţia dumneavoastră (cele bifate în coloana din dreapta).  

Pentru fiecare, identificaţi 2 sau 3 acţiuni pe care ar trebui să le întreprindeţi în această direcţie.   
 
Prioritatea # 1: _________________________ 
Ce acţiuni vom întreprinde: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Prioritatea # 2: _________________________ 
Ce acţiuni vom întreprinde: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Prioritatea # 3: _________________________ 

Ce acţiuni vom întreprinde: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Notaţi, mai jos, alte strategii pe care consideraţi că ar trebui să le ia în considerare organizaţia 
dumneavoastră pentru a spori motivarea angajaţilor: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
În final, dacă sunteţi managerul organizaţiei, rugaţi-i pe angajaţi să completeze acest chestionar şi 
discutaţi cu ei ce ar trebui făcut din punctul lor de vedere, cât mai concret cu putinţă.  
Apoi treceţi la treabă. Succes! 
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