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Research into policy to enhance physical activity 
(REPOPA) –  

Utilizarea dovezilor în procesul de dezvoltare a politicilor 
de promovare a activității fizice 

1 OBIECTIVE GENERALE 

 

1. Evaluarea nevoilor, rolului şi utilizarea dovezilor ştiinţifice în dezvoltarea politicilor 

publice (WP1) 

2. Studierea metodelor prin care dovezile ştiinţifice sunt combinate şi negociate cu 

alte tipuri de dovezi în procesul de dezvoltare a politicilor publice cros-sectoriale, 

politici pentru activitatea fizică şi sport (WP1, WP2, W3) şi  

3. Explorarea metodelor inovative de a utiliza/promova utilizarea dovezilor ştiinţifice 

în procesul decizional de dezvoltare a politicilor (WP2, WP3) 

4. Transformarea rezultatelor proiectului în recomandări şi ghiduri cu scopul de a 

creşte pe viitor politicile bazate pe dovezi în Europa (WP4).  

2 OBIECTIVELE FAZEI DE EXECUŢIE  

 

Echipa de cercetare a proiectului REPOPA a participat activ la îndeplinirea 

obiectivelor specifice pachetului e lucru 1, WP1 (2011-2013): 

WP1.1. De a explora şi analiza metodele prin care dovezile sunt utilizate în formularea 

politicilor axate pe creşterea activităţilor fizice,  la nivel local/regional şi naţional. 

WP1.2. Identificarea nevoilor dezvoltatorilor de politici publice în utilizarea dovezilor 

(facilitatori şi bariere) şi cum aceste nevoi sunt adresate de către comunitatea ştiintifică.  



 
 

 

 

WP1.3. Evaluarea metodelor de a disemina/comunica informaţii provenite din dovezi 

ştiinţifice către dezvoltatorii de politici publice. 

WP1.4. Dezvoltarea unui cadru de lucru şi a unui set de indicatori pentru a susţine 

procesul de dezvoltare a politicilor bazate pe dovezi.  

Momentan, activităţile de cercetare se axează pe îndeplinerea obiectivelor specifice 

pachetului de lucru 2, WP2 (2012 - în curs de derulare): 

WP2. Studierea aspectelor organizaţionale şi de proces, ce ţin de dezvoltarea politicilor 

publice cros-sectoriale din domeniul activităţii fizice şi sport; mai specific a) leadership-

ul atribuit organizaţiilor; b) reţelele organizaţionale; c) schimbările ce au loc la nivelul 

proceselor de comunicare şi organizaţionale; şi d) facilitatori şi bariere în procesul de 

dezvoltare a politicilor bazate pe dovezi.  

3 REZUMATUL FAZEI (MAXIM 2 PAGINI)  

Echipa de cercetare a proiectului REPOPA are ca scop principal integrarea 

cercetării ştiinţifice şi cunoştinţele experţilor (expert know-how) în procesele de 

dezvoltare a politicilor publice pentru a creşte sinergia şi sustenabilitatea politicilor de 

promovare a sănătăţii şi prevenirea bolilor în Europa. Consortiul REPOPA facilitează 

comunicarea între cercetători, experţi, dezvoltatori de politici publice şi părţile co-

interesate (stakeholderi) din diferite discipline şi diferite ţări. În prima parte a proiectului, 

scopul principal  a fost de a evalua nevoile, rolurile şi utilizarea informaţiilor provenite 

din cercetarea ştiinţifică în procesul de dezvoltare a politicilor publice şi de a studia 

metode posibile prin care dovezile din cercetare sunt combinate şi negociate cu alte 

tipuri de dovezi în procesul cros-sectorial de dezvoltare a politicilor publice, mai specific, 

în politicile publice care au ca scop creşterea nivelului de sănătate prin activitate fizică 

şi sport (health enhancing physical activity - HEPA). Astfel, activităţile de cercetare s-au 

încadat în pachetul de lucru 1 (WP1): 

WP1 (Rolul dovezilor în procesul decizional al politicilor publice) este un pachet 

de lucru cu obiective descriptive generale. În prima fază a proiectului, ţările partenere 



 
 

 

au fost implicate în (1) activităţi de identificare şi analiză a unor politici de educaţie fizică 

şi sport, naţionale şi locale, şi (2) desfăşurarea unor interviuri cu dezvoltatori ai politicilor 

publice pentru a explora şi analiza metodele prin care dovezile sunt utilizate în 

formularea politicilor publice. Acest WP are ca scop principal de a rafina indicatorii 

REPOPA şi de a-i folosi pentru a evalua nivelul de bază a acestora; focalizându-se pe 

acţiunile unui dezvoltator de politici publice (policy maker).  

Pentru a identifica nevoile dezvoltatorilor de politici publice în ceea ce priveşte 

utilizarea dovezilor, şi pentru a identifica dacă nevoile acestora sunt acoperite de către 

comunitatea ştiinţifică, în cadrul proiectului s-au selectat 19 politici HEPA, dintre care 

două naţionale şi una locală de către echipa de cercetare a UBB. Interviurile cu 

dezvoltatorii de politici publice au venit ca o completare a informaţilor găsite în 

documentele politicilor analizate. De asemenea, interviurile au oferit informaţii despre 

cum s-au putea dezvolta o mai bună colaborare/interacţiune între dezvoltatorii de politici 

publice şi comunitatea ştiinţifică în oferirea dovezilor din cercetare. Un total de şapte 

interviuri au fost realizate la nivel naţional şi local de către echipa de cercetare a UBB. 

Rezultatele obţinute în urma metodelor de cercetare calitative (analiza documentelor 

politicilor alese şi interviuri) au fost prezentate în cadrul conferinţelor naţionale şi 

internaţionale.  

Rezultatele WP1 au fost şi sunt folosite în cadrul celorlate pachete de lucru aflate 

în curs de desfăşurare: WP2 – Policy gaming şi WP3 – Stewardship approach, echipa 

de cercetare a UBB fiind parteneră în WP2. Scopul celui de-al doilea pachet de lucru al 

proiectului este studierea aspectelor organizaționale și a proceselor de dezvoltare a 

politicilor de promovare a activității fizice la nivel local. Activitățiile acestui pachet de 

lucru sunt în curs de desfăşurare. 

 


