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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 științifice în 

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

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

viitor politicile bazate pe dovezi în Europa (WP4).  

5. Diseminarea rezultatelor și a lecțiilor învățate pe parcursul implementării proiectului; 

construirea unor structurii pentru a crește sustenabilitatea dezvoltării politicilor informate 

de dovezi științifice (WP6). 

6. Evaluarea proceselor, rezultatelor și a impactului proiectului REPOPA (WP5).  

2 OBIECTIVELE FAZEI DE EXECUŢIE 

Echipa de cercetare a proiectului REPOPA a participat activ la îndeplinirea obiectivelor specifice 

ale pachetului de lucru 1, pachetului de lucru 2, WP2, pachetului de lucru 4, WP4 și pachetului 

de lucru 6, WP6. 

WP1. 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 și identificarea nevoilor 

dezvoltatorilor de politici publice în utilizarea dovezilor (facilitatori şi bariere) şi cum aceste nevoi 

sunt adresate de către comunitatea științifică; evaluarea metodelor de a disemina/comunica 

informaţii provenite din dovezi științifice către dezvoltatorii de politici publice și dezvoltarea unui 

cadru de lucru şi a unui set de indicatori pentru a susţine procesul de dezvoltare a politicilor 

bazate pe dovezi. (obiectiv realizat). 

WP2. Studierea aspectelor organizaționale şi de proces, ce țin 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 a proceselor la nivel organizațional; şi d) facilitatori şi bariere în procesul de 

dezvoltare a politicilor informate de dovezi științifice. (obiectiv realizat). Facilitarea analizei 

comparative a rezultatelor obținute în cele trei țări partenere și posibilitatea de dezvoltare a unor 

ipoteze de cercetare noi după data finalizării proiectului – respectiv accesul facil la datele 

colectate (obiectiv realizat). 



 
 

 

WP4. Testarea, validarea și negocierea rezultatelor și a produselor (indicatori) obținute în 

pachetele de lucru 1, 2 și 3 (WPs 1, 2 și 3), în rândul părților interesate din țările participante în 

proiectul REPOPA, cât și în rândul reprezentaților din alte țări ale Uniunii Europene. Formularea 

acestor rezultate în ghiduri și rezumate ale dovezilor (evidence birefs), care au fost testate la 

rândul lor pentru fezabilitate și ușurință în utilizare de către părțile interesate. Validarea și 

contextualizarea la nivel național în România a indicatorilor de caracterizare a proceselor de 

dezvoltare de politici informate de dovezi în domeniul sănătății) (obiectiv realizat). 

WP6. Dezvoltarea unei strategii de diseminare care să conținută un plan de comunicare extern 

cu scopul de a crește vizibilitatea activităților și rezultatelor dezvoltate în cadrul proiectului 

REPOPA, la nivelul EU, având ca public țintă populația generală și persoanele co-interesate 

(stakeholderi). (obiectiv realizat). 

Dezvoltarea unei platforme care să susțină activitățile de dezvoltare a politicilor publice 

informate de dovezi specifice țărilor partenere pe proiect, până la sfârșitul proiectului. (obiectiv 

realizat). 

Dezvoltarea unui plan de advocacy la nivel European și oferirea de suport pentru dezvoltarea 

policy briefs care să participe la creșterea numărului de politici publice informate de dovezi 

științifice. (obiectiv realizat). 

  



 
 

 

3 REZUMATUL PUBLICABIL ÎN LIMBA ROMÂNĂ  

Echipa de cercetare a proiectului REPOPA a avut ca scop principal integrarea cercetării 

științifice şi cunoştinţele experţilor (expert know-how) în procesele de dezvoltare a politicilor 

publice pentru a crește sinergia şi sustenabilitatea politicilor de promovare a sănătăţii şi 

prevenirea bolilor în Europa. Consorțiul REPOPA a facilitat comunicarea între cercetători, 

experţi, dezvoltatori de politici publice şi părţile co-interesate (stakeholderi) din diferite discipline 

şi diferite ţări (REPOPA Project, 2011). 

În prima parte a proiectului, scopul principal a fost de a evalua nevoile, rolurile şi 

utilizarea informațiilor provenite din cercetarea științifică 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 promovarea sănătății prin activitate fizică şi 

sport (health enhancing physical activity - HEPA). WP1 (Rolul dovezilor în procesul decizional al 

politicilor publice) a presupus 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. În cadrul proiectului s-au selectat 19 politici HEPA (Hämäläinen, R-M et al 2013), dintre 

care două naţionale şi una locală de către echipa de cercetare a UBB. 86 de interviuri cu 

inițiatori de politici publice în țările partenere au completat rezultatele cu privire la facilitatorii și 

barierele utilizării dovezilor (Hämäläinen, R-M et al 2013). Rezultatele obţinute în urma 

metodelor de cercetare calitative (analiza documentelor politicilor alese şi interviuri) au fost 

prezentate în cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale. Ca și rezultate am observat că 

dovezile din cercetare nu sunt utilizate în mod sistematic și că alte dovezi și informații sunt 

prioritare și centrale. De asemenea, au fost identificate o serie de bariere în utilizarea dovezilor 

din cercetare (Hämäläinen, R-M, et al, 2015). Rezultatele WP1 au fost folosite în cadrul 

celorlalte pachete de lucru: WP2 – Policy Game şi WP3 – Stewardship approach, echipa de 

cercetare a UBB fiind parteneră în WP2.   

Utilizând rezultatele din primul an de proiect, activitățile de cercetare au continuat cu 

dezvoltarea a două tipuri diferite de intervenții pentru a studia dacă inițiatorii de politici publice 

pot fi ajutați în găsirea și utilizarea dovezilor din cercetare. Intervenția de policy game (WP2) s-a 

dovedit eficientă în creșterea nivelului de înțelegere și comunicare între diferite părți și 

organizații implicate. A dus de asemenea la înțelegerea importanței susținerii organizaționale și 

a leadershipului în utilizarea resurselor din cercetare, mai ales în ceea ce privește colaborarea 

multi-sectorială. Pentru activităţile specifice WP2, echipa de cercetare a UBB a participat la 

dezvoltarea unei analize a sistemului de luare a deciziilor la nivelul administraţiei publice, a 

implementat intervenția de policy game – simularea unui proces de dezvoltare a politicilor 

publice și a participat la evaluarea acesteia. Activitatea de policy game s-a desfășurat pe 

parcursul unei zile, 7 Octombrie 2014, prin organizarea unei sesiuni de lucru cu reprezentanții 

instituțiilor publice și private din municipiul Cluj-Napoca, cu atribuții și activități în dezvoltarea și 

implementarea programelor și a politicilor de promovare a activității fizice. Ca și rezultat, s-a 

dovedit că este posibilă dezvoltarea unei intervenții de simulare a unei politici publice și aplicată 

în trei țări diferite ale Uniunii Europene, într-un context real și cu inițiatori de politici publice reali. 

Scopul intervenției a fost de a crește colaborarea și comunicarea care în final ar putea duce la 

http://www.repopa.eu/content/project-repopa


 
 

 

utilizarea și integrarea dovezilor în procesul de dezvoltare a politicilor publice (van de Goor, 

LAM, et al, 2015). 

Ca și parte a pachetului de lucru 4, activitatea principală de cercetare a fost formularea 

și testarea unor instrumente pentru utilizarea cunoștințelor/dovezilor și utilizarea acestora în 

documentarea politicilor publice pe domeniul activității fizice. Astfel, utilizând rezultatele din 

pachetele de lucru anterioare, s-a implementat un studiu Delphi care a avut trei faze principale 

(Valente A, et al, 2016). Un set de indicatori a fost dezvoltat în urma primelor două etape ale 

procesului Delphi la care au participat 82 de experți (faza I) și 103 de experți (faza 2) și în urma 

Conferințelor Naționale de Consens. Echipa de cercetare a UBB a contribuit la dezvoltarea și 

implementarea studiului Delphi la nivel național. Instrumentele specifice au fost traduse în limba 

română, adaptate și aplicate respondenților din România. Astfel, a fost organizată la București 

Conferința Națională de Consens, în data de 25 Februarie 2016. Conferințe similare s-au 

organizat în fiecare țară parteneră REPOPA. Scopul conferințelor a fost validarea și 

contextualizarea listei finale de indicatori pentru caracterizarea politicilor informate de dovezi.  

Echipa de cercetate UBB, colaborând cu coordonatorul proiectului (SDU – University of 

Southern Denmark) a dezvoltat și a asigurat funcționalitatea platformei care susține activitățile 

de dezvoltare a politicilor publice informate de dovezi specifice țărilor partenere a proiectului 

REPOPA. În cadrul acestor platforme se diseminează informații, se discută și dezbat diferite 

idei ce țin de dezvoltarea politicilor publice informate de dovezi (REPOPA Project, 2011). 

Aceste platforme facilitează colaborarea dintre diferiți actori și organizații interesate de 

dezvoltarea politicilor publice informate de dovezi, scopul fiind de a crește sustenabilitatea unor 

astfel de activități (Aro AR, 2016). Astfel, partenerii proiectului au ales: a) căutarea și alăturarea 

unui grup de lucru/grup de acțiune sau o platformă deja existentă, cu interes pentru politicile de 

promovare a activității fizice informate de dovezi. În acest grup existent, partenerul din proiect a 

trebui să reprezinte Consorțiul REPOPA pentru cel puțin 12 luni; b) inițierea unui grup de lucru 

la nivel local sau la nivel, având ca și interes domeniul politicilor de promovare a activității fizice 

informate de dovezi. Activitățile dezvoltate utilizând una dintre alternativele menționate mai sus 

au fost diseminate pe platforma online a proiectului: http://www.repopa.eu/content/eipm-

umbrella-platform. Pe lângă informațiile specifice fiecărei țări participante, s-au creat niște 

secțiuni similare, informative, despre contextul fiecărei țări. Astfel, există o descriere generală a 

fiecărei țări, cu titlul de profilul țării (country profile) care include informații demografice, structura 

administrativă și politică la nivel național și o secțiune ce descriere procesul de dezvoltare a 

politicilor publice pe domeniul promovării sănătății prin intermediul activității fizice. Mai mult, pe 

platforma online a proiectului se vor găsi exemple ale advocacy plan și policy brief, disponibile 

pentru toate personale co-interesate. Platforma online a fost lansată în Mai-Iunie 2015, dar 

activitățile la nivel național au început din anul 2011. 

Echipa de cercetate UBB a coordonat la nivel internațional activitățile specifice 

pachetului de lucru 6, și anume: planul de diseminare la începutul anului, raportul de diseminare 

o dată la șase luni, și dezvoltarea ghidurilor interne de lucru. De asemenea, UBB a fost 

responsabil de dezvoltarea și modificarea materialelor de diseminare specifice pentru activitățile 

de diseminare și diseminarea activităților de cercetare: e.g. flyer, poster, newsletter, rezumate 

sub formă de evidence briefs, etc. 

Utilizarea dovezilor pentru informarea procesului de luare a deciziilor s-a dovedit eficient, 

dar încă sunt neclarități cu privire la cum se aplică dovezile din cercetare în practică. Astfel, ca 

http://www.repopa.eu/content/project-repopa
http://www.repopa.eu/content/eipm-umbrella-platform
http://www.repopa.eu/content/eipm-umbrella-platform


 
 

 

și activitate finală și inclusă în pachetul de lucru 6, s-a dezvoltat un review sistematic pentru a 

evalua utilizarea dovezilor în procesul de luare a deciziilor cu specific în domeniul sănătății 

publice, analizând și diferențele dintre sub-domeniile sănătății publice (Rus et al, în curs de 

realizare).  

4 REZUMATUL PUBLICABIL ÎN LIMBA ENGLEZĂ  

REsearch into POlicy to enhance Physical Activity (REPOPA) is a five year project within the 

EU research funded Seventh Framework Programme (FP7) financed to build on evidence and 

experiences on policy making processes, study innovative ’win-win’ ways to collaborate 

between academia and policy makers, and establish structures and best practices for future 

health promotion. The REPOPA Consortium tried to integrate scientific research knowledge, 

expert know-how and real world policy making process to increase synergy and sustainability in 

promoting health and preventing disease, and promote physical activity in structural policy 

making (REPOPA Project, 2011).  

In the first project year of the project we focused on assessing the needs, roles and use of 

research evidence in policy making and to study possible ways that research evidence is 

combined and negotiated with ‘other kinds of evidence’ in cross-sector policy making processes 

focusing on physical activity policies, more specifically health enhancing physical activity 

(HEPA) policies. In order to identify the needs of policy makers as regards evidence utilization, 

and identifying how these needs are met by the research community, the partners analysed and 

reported findings from 19 selected HEPA policy documents on research evidence and other 

types of evidence used in formulating HEPA policy making on national, regional and local levels. 

86 Stakeholder interviews in each EC country complemented the information on facilitators and 

barriers for evidence use (Hämäläinen, R-M et al 2013). The UBB research team has analysed  

two national and one local policy as part of this activity and conducted a number of interviews. 

The interviews also provided information on how to develop the best interaction between policy 

makers and the research community in delivering and communicating evidence. These results 

of both the policy document analysis and interviews were discussed at national and international 

scientific conferences and other meetings. We found that research evidence was not 

systematically used in policymaking; and it was other kinds of information and priorities, which 

were more central. Further, several barriers were found for using research (Hämäläinen, R-M, et 

al, 2015). The results of WP1 where further used as baseline information for the WP2 – Policy 

Game and WP3 – Stewardship approach interventions, the UBB research team being involved 

in WP2 research activities. 

Based on the first year findings, the project went further to develop two kinds of 

interventions to learn if policymakers could be helped in finding and using research evidence. 

Simulation policy game (WP2) proved to increase mutual understanding between policymakers 

and different organizations involved. It also helped to see how important organizational and 

leadership support is for using research evidence especially in cross-sector collaboration. As 

part of the WP2 activities, the UBB research team participated in performing the system 

analysis, adapted and implemented the policy game intervention to the local context, and 

evaluated the intervention. The policy game event was organized  on October 7, 2014, to which 

participated representatives of the Local Public Administration and County Council, private 

institutions with resposabilities of local health enhancing physical activity policy making. The 

http://www.repopa.eu/content/project-repopa


 
 

 

project showed that it is indeed feasible to develop a generic policy game intervention that can 

be applied in a similar way in different EU countries, in a real world policy context with real world 

stakeholders. The aim of this policy game being to enhance communication and collaboration 

which in turn would influence the uptake and integration of evidence in the HEPA policy 

development process (van de Goor, LAM, et al, 2015). 

WP4, as final REPOPA Work Package, had the complex task of summarizing all 

REPOPA knowledge gathered by previous WPs and of formulating and testing among 

stakeholders tools for knowledge translation from research to policy making in physical activity. 

To this aim, using previous REPOPA knowledge a three-stage Delphi study was developed. 

Two internet-based Delphi rounds conducted at international level and six national conferences 

took place in all the involved European countries (Valente A, et al, 2016). A set of indicators 

were developed by the international two-round Delphi panel of 82 and 103 experts respectively, 

and further, the indicators agreed were also tested in six country national conferences. The UBB 

research team participated to the development and implementation of the Delphi study at 

national level. Tools where translated and adapted to the national context as part of the first two 

stages and a national consensus meeting was organized to finalize the REPOPA indicators. In 

Romania, the National Consensus Conference was organized on February 25, 2016. 

The UBB team, in close collaboration with the Coordinator (SDu) has created a web-based 

umbrella platform, as part of the REPOPA Project, to share up-to-date information, documents 

to be discussed, and debated with different stakeholders. The platform supports and facilitates 

the REPOPA policy making networks in the participating countries (REPOPA Project, 2011). 

These platforms for evidence-informed policymaking in physical activity bring together different 

actors and sectors in the countries to network and collaborate in combining research evidence 

and real-life policymaking. The idea is that these platforms increase sustainability in 

policymaking in the field where people change positions and collaboration networks change 

(Aro AR, 2016). Each partner was able to choose between a) search for an in-country work 

group or task force that has an interest in evidence based policy making to enhance physical 

activity and to join that group representing REPOPA, having at least 12 months continuity as 

members of the work group or task force or b) to develop an in-country work group, outside the 

REPOPA in-country team members, with an interest for evidence based policy making to 

enhance physical activity. Both above mentioned actions could be local, regional and national 

and should be developed during the REPOPA project duration. The web-based platform was 

designed to contain a general description of all countries: a country profile, demographics, 

political and administrative structure and HEPA policy making and the work group activities 

under the button: evidence policy making which includes: a stakeholders section, HEPA working 

groups (with meetings & activities section, tasks and members) and guidelines, where partners 

and interested stakeholders can find an example for advocacy plan and policy brief 

development. All platform elements can be found online and available for all Consortium 

partners to be used: http://www.repopa.eu/content/eipm-umbrella-platform. The platform was 

launched online May-June 2015, but national activities where ongoing since 2011. 

The UBB team has coordinated dissemination activities at Consortium level being the lead 

of the work package, developing guidance and dissemination materials: internal and external 

communication guide, internal deliverables and activities guidelines, publication guidelines, and 

internal dissemination reporting template as well as flyers, newsletters, posters, evidence briefs, 

etc. 

http://www.repopa.eu/content/project-repopa
http://www.repopa.eu/content/eipm-umbrella-platform


 
 

 

Using evidence to inform public health decision making processes has been proven 

effective; however, it is not clear how research is applied in practice. As part of the REPOPA 

Project various activities that mapped the used of evidence-informed policy making were 

conducted as part of the research work packages, evaluation and dissemination work packages. 

As part of WP6, a systematic literature review was conducted to assess the extent to which 

evidence is used in public health decision-making process, while highlighting differences (if any) 

between public health domains (Rus et al, work in progress).   



 
 

 

5 DESCRIEREA ȘTIINȚIFICĂ ŞI TEHNICĂ 

Cu punerea în evidență a rezultatelor fazei și gradul de realizare a obiectivelor (se vor indica rezultatele) 

5.1. PACHETUL DE LUCRU 1. WP1 
Echipa de cercetare a proiectului REPOPA a participat activ la îndeplinirea obiectivelor specifice 

WP1: 

 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. 

 Identificarea nevoilor dezvoltatorilor de politici publice în utilizarea dovezilor (facilitatori şi 

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

 Evaluarea metodelor de a disemina/comunica informaţii provenite din dovezi științifice 

către dezvoltatorii de politici publice. 

 

Activităţile principale ale WP1 au fost 1) identificarea şi analiza politicilor naţionale şi a politicilor 

locale/regionale, 2) analiza documentelor şi interviuri cu părţile co-interesate (stakeholders) 

pentru a identifica ce fel de dovezi au fost utilizate în procesul de desfăşurare a politicilor 

publice şi 3) cum au fost utilizate. Mai mult, literatura publicată pe domeniu a fost folosită ca şi 

punct de plecare, atât literatura din faza depunerii de proiect cât şi literatura mai recentă. 

Resursele existente pentru transferul de informaţii (cum ar fi centre de expertiză, centre de 

informaţii, brokeri, dar şi potenţialul online) au fost identificate şi evaluate. Termenii “integrarea 

cunoştinţelor” şi “schimbul de informaţii/cunoştinţe” au fost utilizaţi ca şi termeni principali, şi 

unitar, chiar dacă, în literatura de specialitate “transferul de informaţii/cunoştinţe” este mai des 

întâlnit. Termenul dovezi este folosit atât pentru cele mai bune informaţii/dovezi din domeniul 

ştiinţific dar şi pentru alt fel de dovezi ca şi cunoştinţele experţilor sau priorităţi contextuale, 

valori şi resurse. 

Politicile HEPA au fost analizate utilizând metoda calitativă de analiză de document, ca şi 

tehnică de a studia caracteristicile politicilor, cum au fost acestea dezvoltate şi care sunt 

rezultate acestora (Ham 1990, John 1999, Ritchie, Spencer 2002). În analiza de document s-a 

folosit un set de întrebări specifice şi comune de către toţi partenerii. 

Luând în considerare analiza politicilor naţionale şi a politicilor locale/regionale; analiza 

documentelor şi interviuri cu părţile co-interesate (stakeholders), au fost obţinute următoarele 

rezultate: 

1) există o lipsă a utilizării dovezilor în dezvoltarea politicilor HEPA şi o lipsă a cercetării în 

domeniu, de exemplu măsura în care dezvoltatorii de politici publice (naţionale, regionale sau 

locale) utilizează dovezi pentru a-şi argumenta deciziile reprezintă o temă neexplorată. Analiza 

utilizării dovezilor științifice şi a altor dovezi în dezvoltarea politicilor publice participă la 

înţelegerea procesului de dezvoltare a politicilor HEPA şi a procesului de integrare a 

cunoştinţelor în raport cu procesul de învăţare la nivel organizaţional. În majoritatea cazurilor 

cercetarea ştiinţifică utilizată în procesul de dezvoltare a politicilor HEPA provine din domeniul 



 
 

 

sportului şi a sănătăţii, deşi, în unele cazuri, ar fi necesară şi colaborarea cu alte domenii de 

cercetare.  

2) la nivel conceptual, se aşteaptă de la politicile HEPA să poată fi folosite ca un ghid/ un set de 

recomandări alternativ pentru autorităţile publice, pentru ca aceştia să poată identifica grupurile 

ţintă, metode de a organiza şi finanţa activități HEPA, sau ce tipuri de servicii HEPA sunt 

incluse. Politicile HEPA sunt văzute de obicei ca parte a politicilor de sănătate, chiar dacă 

cadrul organizaţional la nivel naţional, regional şi local se extinde pe mai multe nivele, de 

exemplu, include şi domenii ca transportul, educaţia, cultura şi/sau sport, şi unde sănătatea nu 

este neapărat un domeniu prioritar. Astfel, procesul de luare a deciziilor şi procesul de 

dezvoltare a politicilor HEPA nu este întotdeauna rezultatul unor discuţii, dovezi şi evaluări 

axate pe domeniul sănătăţii. Contextul în care deciziile şi politicile sunt dezvoltate este strâns 

legate de deciziile la nivel politic în ceea ce priveşte finanţarea activităţilor fizice şi sport. 

Deciziile la nivel politicilor HEPA depind şi de valorile unei societăţi, dar în acest caz, e 

important să înţelegem procesul de implementare a politicilor (ex. Valorile bazate pe diferenţele 

socio-economice în politicile HEPA).  

3) în ceea ce priveşte barierele şi facilitatorii utilizării dovezilor în dezvoltarea politicilor HEPA, 

facilitatorii utilizării dovezilor au fost administraţia publică, care avea mecanisme de susţinere a 

utilizării dovezilor, utilizarea mass-media pentru a comunica rezultatele cercetării, facilitarea 

accesului la informaţii şi creearea de scopuri comune în utilizarea cercetării. Pentru a facilita 

utilizarea dovezilor, sursele cercetării trebuie să fie accesibile, şi uşor de înţeles; de asemenea 

trebuie să fie în limba naţională. Utilizarea dovezilor în procesul de dezvoltare a politicilor 

publice mai este facilitată de incluziunea perspectivei economice, mai mult cercetarea ştiinţifică 

trebuie să ţină cont de durata procesului de dezvoltare a politicilor publice. Relaţiile personale şi 

dezvoltarea proiectelor comune între cercetători şi dezvoltatorii de politici publice facilitează 

utilizarea cercetării științifice în dezvoltarea politicilor publice, la care se adaugă monitorizarea 

continuă a datelor şi implicarea activă a cercetătorilor în procesul de dezvoltare a politicilor. 

Ca şi bariere au fost amintite diferenţele dintre nevoile dezvoltatorilor de politici publice şi 

cercetarea ştiinţifică, de cele mai multe ori dovezile aduse de către cercetători nu se potrivesc 

cu nevoile politicilor publice. Colaborarea între cercetători şi dezvoltatorii de politici publice 

îmbunătăţeşte dezvoltarea politicilor publice bazate pe dovezi, la fel şi accesul la publicaţii 

științifice şi participarea la seminarii.  

 Dezvoltarea unui cadru de lucru şi a unui set de indicatori pentru a susţine procesul de 

dezvoltare a politicilor bazate pe dovezi. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor, Consorțiul REPOPA şi-a propus să dezvolte un cadru de lucru 

pentru dezvoltarea politicilor bazate pe dovezi (REPOPA framework) pentru a ghida activităţile 

de cercetare; şi pe baza acestui cadru de lucru, Consorțiul a dezvolta indicatori pentru 

monitorizarea şi evaluarea proceselor de dezvoltare a politicilor publice bazate pe dovezi 

(indicatorii REPOPA) ca și parte a pachetului de lucru 4 (WP4). Mai mult, pentru a facilita şi a 

crește sustenabilitatea proceselor de utilizare a dovezilor în dezvoltarea politicilor publice, 

Consorțiul a dezvoltat platforme/grupuri de lucru interdisciplinare (WP6). Fiecare partner a putut 



 
 

 

participa în grupuri de lucru naţionale deja existente sau a creat propria platformă la nivel 

naţional, regional sau naţional. Un astfel de grup de lucru s-a dezvolta și de către echipa de 

cercetare a UBB, informații fiind disponibile pe site-ul proiectului: www.repopa.eu  

5.2. PACHETUL DE LUCRU 2. WP2 
 Activitățile de cercetare încadrate în WP2 care s-au desfășurat în anul 2016, în România, au 

fost:  

1. Simularea unui proces de dezvoltare a politicilor publice (policy game)  

Simularea unui proces de dezvoltare a politicilor publice (policy game) a avut trei stadii de 

dezvoltare: (1) alegerea și analizarea situație propice în toate cele trei țări participante la acest 

pachet de lucru utilizând analiza de sistem (system analysis); (2) design-ul unei simulări 

generice de proces; (3) dezvoltarea, implementarea și evaluarea simulării procesului de 

dezvoltare a unei politici publice în toate cele trei țări participante în acest pachet de lucru. 

 

Timeline-ul activității de policy game 

 

(1) Scopul analizei sistemului a fost de a identificate persoanele și instituțiile publice și private 

implicate în procesul de dezvoltare a politicilor de promovare a activității fizice la nivel local, în 

municipiul Cluj-Napoca. Prin intermediul acestei analize au fost identificate persoanele și 

instituțiile publice și private implicate în procesul de dezvoltare a politicilor de promovare a 

activității fizice la nivel local, în municipiul Cluj-Napoca. Au fost studiate și rolurile acestor 

instituții și relaționarea dintre aceste instituții/persoane. Am obținut astfel o imagine fidelă a 

actorilor implicați în dezvoltarea de politici de promovare a activității fizice, a rolurilor acestora și 

a relațiilor de colaborare dintre aceștia. Informațiile obținute în cadrul acestei activități au stat la 

baza dezvoltării jocului, în cele trei țări participante. Rezultatele acestei etape au fost structurate 

în Figura 1 și în Figura 2. 

  

 

 

 

http://www.repopa.eu/


 
 

 

Figura 1. Părțile co-interesate și relațiile la nivel organizațional identificate în procesul de 

dezvoltare a politicilor publice la nivel local. Orașul Cluj-Napoca 
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Figura 2. Interesele și putea de decizie a părților co-interesate în procesul de dezvoltare a 

politicilor publice la nivel național 

 



 
 

 

 

(2) și (3) Simularea procesului de dezvoltare a politicilor de promovare a activității fizice la nivel 

local (policy game), a avut loc în municipiul Cluj-Napoca. Reprezentanții instituțiilor publice 

locale, a mediului privat sau a societății civile au fost invitați să participe la activitatea de 

simulare a procesului de dezvoltare a politicilor de promovare a activității fizice ca părți co-

interesate în acest proces la nivel local. Activitatea s-a desfășurat pe parcursul unei zile, 7 

Octombrie 2014, prin organizarea unei sesiuni de lucru cu reprezentanții instituțiilor publice și 

private din municipiul Cluj-Napoca, cu atribuții și activități în dezvoltarea și implementarea 

programelor și a politicilor de promovare a activității fizice. În cadrul acestei sesiuni de lucru s-a 

propus o temă pentru procesul de dezvoltare a unei politici de promovare a sănătății prin 

intermediul activității fizice. O serie de materiale au fost dezvoltate pentru a susține activitatea 

de simulare și anume: un raport de activitate și un card de intervenție ce au fost completate de 

către fiecare grup de participanți pe parcursul desfășurării activității; aceste materiale au fost 

adaptate la specificul fiecărui grup; un document comun care să conțină informații despre 

specificul fiecărei instituții reprezentate, obiectivele și activitățile de zi cu zi; strategia de 

dezvoltare a municipiului și harta municipiului; și rolul fiecărei instituții reprezentate. Materialele 

au fost prezentate celorlalți participanți în introducerea jocului Anexa 1 – Prezentare. Simularea 

procesului de dezvoltare a politicilor publice de promovare a activității fizice.  

  

Printre rezultatele așteptate în urma desfășurării policy game-ului se numără posibilitatea de a 

explora modalități noi de dezvoltare a politicilor de promovare a activității fizice și de interacțiune 

cu alte persoane și instituții; oferirea dezvoltatorilor de politici și persoanelor cu putere de 

decizie experiența necesară pentru a transpune aceste modalități de acțiune în viața reală. 

2. Evaluarea la 6 luni a simulării procesului de dezvoltare a politicilor publice (policy game), 

activitate care s-a desfășurat în data de 7 Octombrie 2014, în Cluj-Napoca, România și 

la care au participat 19 persoane interesate din domeniile sport, sănătate și educație din 

sectoarele public, privat și societatea civilă.  

 

Evaluarea la 6 luni a activității de simulare a procesului de dezvoltare a politicilor publice (policy 

game) a avut ca scop aprecierea impactului pe care participarea la această activitate l-a avut 

asupra cunoștințelor, atitudinilor și comportamentelor participanților cu privire la utilizarea 

dovezilor în procesul de dezvoltare a politicilor publice inter-sectoriale în domeniul promovării 

sănătății.  

 

Evaluarea la 6 luni a constat în aplicarea unui chestionar care a fost dezvoltat în variantă 

internațională, în limba engleză de către partenerii REPOPA WP2 din Olanda, Danemarca și 

România și tradus, adaptat și administrat de către membrii echipei de cercetare UBB, Cluj-

Napoca participanților activității de simulare a procesului de dezvoltare a politicilor publice. 

Chestionarul a fost administrat electronic participanților în perioada 4-27 mai 2015. Un număr 

de 19 persoane (numărul de participanți la activitatea de simulare a procesului de dezvoltare a 

politicilor publice –policy game) au reprezentat grupul de respondenți, dintre care 13 persoane 

au răspuns la chestionar, având astfel o rată de răspuns de 68%. 



 
 

 

3. Finalizarea raportului de cercetare specific – livrabilul D2.2. al proiectului către Comisia 

Europeană.  

 

În perioada Ianuarie-Iunie partenerii REPOPA (Olanda, Danemarca și România) implicați în 

WP2 – Simularea procesului de dezvoltare a politicilor publice (policy game) au colaborat pentru 

raportarea științifică a rezultatelor obținute în WP2 către Comisia Europeană, acest raport fiind 

unul dintre livrabilele proiectului. Raportul conține rezultatele obținute de cele trei țări partenere 

în urma implementării activității de simulare a procesului de dezvoltare a politicilor publice 

(policy game), respectiv: analiza contextului național și local (system analysis), părțile 

componente în dezvoltarea activității de simulare generice a procesului de politică publică 

(raportul socio-demografic, ziarul, cardul de intervenție, raportul de activitate, planul de politică, 

fișa de rol), componentele specifice simulării din fiecare dintre cele trei contexte (olandez, danez 

și românesc), descrierea modalităților de organizare și derulare a activității de simulare, precum 

și rezultatele obținute în urma acestei activități – colectate prin intermediul observațiilor realizate 

pe parcursul desfășurării activității și prin intermediul celor trei chestionare aplicate electronic: 

T0 – 1-2 săptămâni înainte de activitate de simulare, T1 – 2-4 săptămâni după activitate de 

simulare, și T2 – 6 luni de la activitatea de simulare. 

Raportul final are următoarea citare și poate fi accesat online: 

van de Goor, LAM., Quanjel, M., Spitters, HPEM., Swinkels, W., Boumans, J., Eklund Karlsson, 

L., Aro, AR., Jakobsen, MW., Koudenburg, OA., Chereches, R., Sandu, P., Rus, D., Roelofs, S., 

Lau, CJ., Glümer, C., Jørgensen, T. Jansen, J., Dorgelo, A. and Pos, S. (2015). In2Action: 

Development and evaluation of a Policy Game Intervention to enhance evidence-use in HEPA 

policy making: WP2 final report of the REsearch into POlicy to enhance Physical Activity 

(REPOPA) project. Link către raport. 

Raportul final conține întreaga bază de date descriptivă (ex. tabele, grafice) cu observații și 

chestionare colectate în urma desfășurării activităților de simulare de către partenerii din cele 

trei țări implicate în pachetul de lucru 2 (WP2) al proiectului REPOPA. Acest document 

reprezintă baza de lucru pentru orientare în scopul publicării articolelor științifice din datele 

colectate în cadrul acestui pachet de lucru. 

4. Dezvoltarea unei baze de date care cuprinde rezultatele obținute în urma aplicării 

chestionarelor T0, T1 și T2 cu scopul de a facilita procesul de dezvoltare independentă a 

unor articole științifice pe baza rezultatelor obținute în urma activităților aferente acestui 

pachet de lucru atât în perioada de desfășurare cât și după încheierea proiectului. 

Avantajele acestei baze de date față de raportul dezvoltat anterior sunt reprezentate de 

codarea uniformă (între țări) și de ușurința de lucru cu variabilele introduse in formatele .xls 

(program Microsoft Excel) si .sav (program SPSS). 

  

Rezultatele cercetării desfăşurate  în cadrul pachetelor de lucru WP1 şi WP2 sugerează că 

dovezile științifice au fost folosite până acum în procesul de dezvoltare a politicilor publice, dar 

nu într-un mod sistematic şi explicit. În cadrul politicilor, au existat linkuri sau referinţe către 

anumite dovezi utilizate în procesul de dezvoltare ale acestora. Totuşi, în multe cazuri nu a fost 

posibilă identificarea surselor originale folosite, deoarece erau suprapuse cu alte tipuri de 

http://www.repopa.eu/sites/default/files/D2.2.%20Report_Game%20simulation%20intervention.pdf


 
 

 

dovezi, cum ar fi experienţa, valorile, afirmaţii politice, şi ambiţiile. În mod interesant, în acest 

studiu, în eşantionul alcătuit din politicile la nivel local, utilizarea dovezilor științifice este mai 

explicită decât în eşantionul alcătuit din politicile la nivel naţional. Alte informaţii care au fost 

folosite în procesul de dezvoltare a politicilor HEPA au fost exemplele de bune practici, 

informaţii din media (ziare, internet), informaţii despre societate (economice, tradiţii), afirmaţii 

politice şi activităţi specifice comunităţii (valori, inspiraţii şi opinia cetăţenilor).  

Au fost identificate o serie de bariere şi de facilitatori ai utilizării dovezilor în procesul de 

dezvoltare a politicilor publice. Principalii facilitatori au inclus susţinerea de către 

departamentele administrative de a utiliza dovezile științifice şi cultura organizaţională care 

suţine utilizarea dovezilor din cercetarea ştiinţifică. Alţi facilitatori au fost utilizarea dovezilor din 

cercetarea ştiinţifică relevantă şi uşor de atins, care conţineau informaţii uşor de aplicat în 

practică. Mai mult, un facilitator important a fost existenţa unei relaţii directe sau instituţionale 

între dezvoltatorii de politici publice şi cercetători. Institutele de cercetare pot funcţiona ca punte 

legătură între discuţii deschise (cum ar fi seminarii) sau prin relaţii directe, între cercetători şi 

dezvoltatori de politici publice. Totuşi, este crucială găsirea unei legături între cercetători şi 

dezvoltatori de politici publice.  

Principalele bariere în utilizarea dovezilor au fost tradiţiile, birocraţia şi factori organizaţionali, 

dar şi natura proceselor de dezvoltare a politicilor şi interesul politic, de exemplu urmărirea 

părerilor votanţilor. De asemenea a existat un nivel de concurenţă între cercetarea desfăşurată 

şi procesele decizionale, şi o lipsă de aplicabilitate a cercetării științifice în procesele de 

dezvoltare a politicilor. Lipsa timpului, lipsa resurselor financiare şi umane, lipsa competenţelor 

necesare şi criterii comune de utilizare a dovezilor în procesul de dezvoltare a politicilor (cum ar 

fi formularea, dezvoltarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea) au reprezentat bariere în 

dezvoltarea politicilor publice bazate pe dovezi. Ca o concluzie, colaborarea dintre cercetători şi 

dezvoltatorii de politici publice este insuficientă, această colaborare insuficientă reprezentând o 

barieră în dezvoltarea politicilor publice bazate pe dovezi. 

5.3. PACHETUL DE LUCRU 4. WP4 
Activitățile de cercetare incluse în WP4 care s-au desfășurat pe parcursul proiectului au fost:  

1. Contribuirea la dezvoltarea chestionarului 1 (Anexa 2), aplicat în prima etapă a procesului 

Delphi internațional din cadrul proiectului. O listă de indicatori pentru caracterizarea 

politicilor informate de dovezi a fost dezvoltată luând în considerare rezultatele obținute 

anterior în cadrul proiectului REPOPA, în cadrul pachetelor de lucru 1,2 și 3 (WPs 1,2 și 3) 

precum și opiniile exprimate de cercetătorii din cadrul Consorțiului REPOPA, cu privire la 

relevanța și ușurința de utilizare a acestor indicatori. Instrumentul internațional în limba 

engleză, a fost tradus în limba română, adaptat și aplicat respondenților/paneliștilor din 

România. 

2. Aplicarea electronică a chestionarului 1, din cadrul procesului Delphi internațional. Indicatorii 

selectați în etapa anterioară au fost propuși spre evaluare (din punct de vedere al 

fezabilității și a ușurinței de utilizare) unui ”panel” de specialiști, cercetători și dezvoltatori de 

politici din domeniile sport, sănătate și educație din fiecare țară parteneră REPOPA, precum 



 
 

 

și către paneliști din alte țări (în afara celor din Consorțiul REPOPA), pentru a putea 

respecta cerințele unui proces Delphi internațional. 

3. Colaborarea în dezvoltarea chestionarului 2 (Anexa 3) din cadrul procesului Delphi 

internațional. Indicatorii asupra cărora nu a fost luată o decizie clară (acceptare/respingere) 

în prima rundă a procesului Delphi au fost incluși pentru re-evaluare în runda a doua. Alături 

de acești indicatori au mai fost adăugați o serie de indicatori propuși de către respondenți în 

prima rundă. Instrumentul internațional, a fost tradus, adaptat și aplicat paneliștilor din 

România în limba română. 

Aplicarea electronică a chestionarului 2 din cadrul procesului Delphi. Chestionarul 2 a fost 

aplicat conform aceleași metodologii și acelorași participanți (paneliști). Rezultatele deschise 

oferite de către respondenți au fost traduse în limba engleză și raportate către conducătorul 

WP4. 

Rezultatele obținute în urma procesului Delphi internațional au fost prelucrate și analizate parțial 

de către conducătorul pachetului de lucru 4. UBB a participat prin feedback și recomandări 

pentru îmbunătățirea conținutului raportului științific intermediar. Acest raport științific a fost 

utilizat pentru a dezvolta metodologia și conținutul Conferințelor Naționale de Consens, 

conferințe care vor avea loc în fiecare țară parteneră REPOPA în perioada Ian-Feb 2016. 

 

4. Dezvoltarea metodologiei Conferințelor Naționale de Consens. Aceste conferințe a 

reprezentat a treia și ultima rundă a procesului Delphi internațional din cadrul proiectului 

REPOPA. Aceste conferințe s-au organizat în fiecare țară parteneră REPOPA și la care au 

participa atât persoanele care au răspuns la chestionarele electronice (rundele 1 și 2 ale 

procesului Delphi), cât și alte persoane interesate de la nivel național. Scopul conferințelor a 

fost validarea și contextualizarea listei finale de indicatori pentru caracterizarea politicilor 

informate de dovezi. 

Conferința Națională de Consens, care a avut loc la București, în data de 25 Februarie 2016 a 

avut ca scop validarea și contextualizarea la nivel național în România a listei de indicatori 

REPOPA pentru caracterizarea proceselor de dezvoltare a politicilor informate de dovezi. În 

cadrul acestei conferințe, invitații, experți din domeniile sănătate, sport, educație, științe politice, 

au mapat (în cadrul unui exercițiu online preliminar conferinței) indicatorii măsurabili într-una 

(sau mai multe) din cele 4 faze de dezvoltare a politicilor, au efectuat analiza SWOT pe fiecare 

dintre cele 4 seturi de indicatori și au propus recomandări pentru utilizarea în practică a celor 25 

de indicatori măsurabili și a celor 8 indicatori complecși. Rezultatele obținute în cadrul acestei 

conferințe au fost rapoarte și analizate în relație cu rezultatele obținute în cadrul conferințelor 

din celelalte țări partenere în proiectul REPOPA. 

  

5. Rapoartele finale ale pachetului de lucru 4 din cadrul proiectului au avut ca scop descrierea 

listei de indicatori rezultată în urma procesului Delphi internațional și a conferințelor de 

consens care au avut loc în fiecare dintre țările partenere în proiect. În cadrul acestor 

rapoarte au fost incluse instrumente de ghidare a dezvoltatorilor de politici pentru facilitarea 

utilizării indicatorilor REPOPA în practică, precum rezumate ale dovezilor (evidence briefs) 



 
 

 

și fișe informative (factsheets) pentru fiecare țară parteneră în proiect, inclusiv România. 

Raportul final a fost trimis Comisiei Europene, și are următoarea citare: 

Valente, A., Tudisca V., Castellani, T., Cori, L., Bianchi, F., Aro, A. R., Syed, A., Radl-Karimi, C., 

Bertram, M., Skovgaard, T., Loncarevic, N., van de Goor, LAM., Spitters, HPEM., Jansen, J., 

Swinkels, W., Ståhl, T., Chereches RM., Rus, D., Bozdog, E., Sandu, P., Edwards, N., Roelofs, 

S., Viehbeck, S., Glümer C, Lau CJ., Jørgensen, T., on behalf of the REPOPA Consortium 

(2016). Delphi-based implementation and guidance development: WP4 final report of the 

REsearch into POlicy to enhance Physical Activity (REPOPA) project (in press) 

5.4. PACHETUL DE LUCRU 6. WP6  
  Activitățile de diseminare încadrate în pachetul de lucru 6 (WP6) care s-au desfășurat în 

anul 2016 au fost: 

1. Coordonarea activităților de diseminare, specifice proiectului, la nivelul țărilor partenere, prin 

completarea planului de diseminare la începutul anului, de către fiecare partener, și 

completarea raportului de diseminare o dată la șase luni, de către fiecare partener și 

dezvoltarea ghidurilor interne de lucru. 

 

2. Dezvoltarea și modificarea materialelor de diseminare specifice pentru activitățile de 

diseminare și diseminarea activităților de cercetare: e.g. flyer, poster, mapă, booklets, 

ecusoane etc. 

Conform planului de lucru intern, în fiecare an se dezvoltă un flyer ce conține informații generale 

despre statusul proiectului REPOPA, atât în limba română cât și în limba națională a 

partenerilor, în funcție de cerere. Flyer-ul este folosit pentru diseminarea rezultatelor proiectului, 

creșterea vizibilității proiectului și a activităților de cercetare desfășurate, și direcționează cititorii 

către site-ul proiectului. Un alt instrument de diseminare a activităților desfășurate pe proiect 

este Newsletter-ul proiectului. Acesta este diseminat electronic, trimis către toate contactele și 

partenerii stabiliți în timpul proiectului. Periodicitatea newsletter-ului este de două ori pe an. 

 

Dezvoltarea unor template-uri care să susțină dezvoltarea de advocacy plan și policy brief 

specifice țărilor partenere. S-au dezvoltat două ghiduri de lucru care au stat la baza dezvoltării 

unor evidence briefs în funcție de planul de diseminare al fiecărui partner. Rolul acestor 

instrumente a fost de a aduce valoare adăugată în procesul de utilizare a dovezilor atunci când 

se dezvoltă politici publice pentru promovarea sănătății prin activitate fizică și sport, și nu numai. 

Partenerii proiectului și persoanele co-interesate au folosit aceste instrumente pentru 

dezvoltarea a unot evidence briefs ca și parte a activității pe WP4; care la rândul lor vor putea fi 

folosite ca și sursă de informare despre importanța utilizării dovezilor în procesul de dezvoltare 

a politicilor publice și promovare a utilizării dovezilor atunci când se dezvoltă politici publice. 

Cele două instrumente sunt anexate acestui raport 

 

3. Dezvoltarea unor materiale de diseminare a pachetelor de lucru pe cercetare sub formă de 

evidence briefs (4 documente) și animații video (3 animații).Mai jos sunt prezentare câteva 

exemple; materialele fiind disponibile online pe site-ul proiectului REPOPA: www.repopa.eu 

http://www.repopa.eu/


 
 

 

Evidence Brief no. 1: Evidence Informed Policy through Simulation Games – A 
practice in collaboration 

 
 



 
 

 

Scene specifice animațiilor video dezvoltate 

  

  

  
 

4. Redactarea raportului final aferent pachetului de lucru 6 – diseminare. 

5. Finalizarea și asigurării funcționalității platformei care susține activitățile de 

dezvoltare a politicilor publice informate de dovezi specifice țărilor partenere a 

proiectului REPOPA. Ghidul de lucru pentru dezvoltarea platformelor specifice 

fiecărei țări a fost inclus în Planul de Diseminare (Milestone 2), care oferă două 

exemple practice pentru partenerii din acest proiect care desfășoară activități de 

cercetare: Italia, Danemarca, Olanda, România și Anglia. Partenerii proiectului pot 

alege între: a) căutarea și alăturarea unui grup de lucru/grup de acțiune sau o 

platformă deja existentă, cu interes pentru politicile de promovare a activității fizice 

informate de dovezi. În acest grup existent, partenerul din proiect ar trebui să 

reprezinte Consorțiul REPOPA pentru cel puțin 12 luni; b) inițierea unui grup de lucru 



 
 

 

la nivel local sau la nivel, având ca și interes domeniul politicilor de promovare a 

activității fizice informate de dovezi. 

Activitățile dezvoltate utilizând una dintre alternativele menționate mai sus au fost 

diseminate pe platforma online a proiectului: http://www.repopa.eu/content/eipm-umbrella-

platform. Pe lângă informațiile specifice fiecărei țări participante, s-au creat niște secțiuni 

similare, informative, despre contextul fiecărei țări. Astfel, există o descriere generală a fiecărei 

țări, cu titlul de profilul țării (country profile) care include informații demografice, structura 

administrativă și politică la nivel național și o secțiune ce descriere procesul de dezvoltare a 

politicilor publice pe domeniul promovării sănătății prin intermediul activității fizice. Mai mult, pe 

platforma online a proiectului se vor găsi exemple ale advocacy plan și policy brief, disponibile 

pentru toate personale co-interesate. Platforma online a fost lansată anul acesta. 

 

6. Activități de diseminare prin participarea la conferințe, scrierea de articole științifice 

și întâlniri cu persoane co-interesate (stakeholders) a membrilor echipei din România: 

 

Publicații destinate unui public specializat 

1. Promovarea activității Fizice. Viata Medicala (Medical Life), 20 (1374). Link către articol 

2. The importance of collaboration and evidence use in HEPA promotion in Romania – The 

REPOPA project. Palestrica Mileniului III (Palestrica of the 3rd Millenium). (Publicat). 

Prezentări la conferințe 

1. P. Sandu, D. Rus, R.M. Chereches, E.M. Bozdog, H. Spitters, C. juel Lau, J. Mangrum, I. 
van de Goor. Methodologies aimed at increasing collaboration and evidence use in local 
HEPA policymaking. A step-by-step approach to develop a policy game intervention in 3 
European countries. 12th Annual Meeting and 7th Conference of HEPA Europe. Belfast, 28-
30 September, 2016. Prezentare Poster.  

2. Bozdog M.E., Rus D., Sandu P., Cherecheș R.M., Castellani T., Tudisca V., Valente A. 
(2016). The role of documentation in evidence-informed policy making - findings from a 
Romanian National Conference. 12th Annual Meeting and 7th Conference of HEPA Europe. 
Belfast, 28-30 September, 2016. Prezentare Poster. 

3. Rus, D., Baragan, EA., Bozdog, ME., Cherecheș, RM., Syed, A. and Aro. AR. (2016). A 
systematic review of evidence informed policy making in public health in Europe. 12th 
Annual Meeting and 7th Conference of HEPA Europe. Belfast, 28-30 September, 2016. 
Prezentare Orală. 

4. Bozdog M.E., Rus D., Sandu P., Cherecheș R.M., Tudisca V., Valente A. (2016). The use of 
the Hybrid Delphi methodology in the evidence-informed public health policy development. 
Results of a literature review. 12th Annual Meeting and 7th Conference of HEPA Europe. 
Belfast, 28-30 September, 2016. Prezentare Poster. 

5. Spitters, HPEM., Sandu, P., Lau, CL., Eklund Karlsson, L. and Van de Goor, LAM. (2016). 
In2Action: the impact of a serious game on collaboration and knowledge use in inter-

http://www.repopa.eu/content/eipm-umbrella-platform
http://www.repopa.eu/content/eipm-umbrella-platform
http://www.viata-medicala.ro/*articleID_11796-dArt.html


 
 

 

sectoral policy processes in selected EU countries.3rd FUSE international conference on 
knowledge exchange in Public health/ Evidence to impact in public health. Newcastle 
Gateshead, United Kingdom. April 27-28, 2016. Prezentare Orală 

6. Spitters, HPEM., Lau, CJ., Sandu, P., Rus, D., Eklund Karlsson, L., Glümer, C. and van de 
Goor, LAM. (2016). In2Action: the impact and learnings of a serious game on inter-sectoral 
policy processes in selected EU countries. 22nd IUHPE World Conference on Health 
Promotion. Curitiba, Brazil. May 22-26, 2016. Prezentare Poster 

7. Spitters, HPEM., Lau, CJ., Sandu, P., Rus, D. and van de Goor, LAM. (2016). In2action - a 
policy game intervention for fostering the development of inter-sectoral evidence-informed 
local health policies. 22nd IUHPE World Conference on Health Promotion, Curitiba, Brazil. 
May 22-26, 2016. Prezentare orală 

8. Bozdog, E., Rus, D., Sandu, P., Cherecheș, RM., Castellani, T. and Valente. A. (2015). How 

is the Delphi Method used in evidence informed (public) health policy development? Results 

of a literature review. Poster presentation at 11th Annual Meeting and 6th Conference of 

HEPA Europe.  Istanbul, Turkey. October 7-9, 2015. 

9. Rus, D., Bozdog, E., Loncarevic, N., Koudenburg, OA., Spitters, HPEM, Dorgelo, A., 

Hamalainen, R-M., Catellani, T., Valente, A., Cherecheș, R. M. and Aro, AR. (2015). 

National platforms for evidence-informed physical activity policy making. Oral presentation at 

11th Annual Meeting and 6th Conference of HEPA Europe. Istanbul, Turkey. October 7-9, 

2015. 

10. Sandu, P., Rus, D., Cherecheș, RM., Bozdog, EM., Baba, C. and the REPOPA Consortium. 
(2015). What is the role of evidence in the development of health enhancing physical activity 
(HEPA) promotion policies? The REPOPA project experience. Oral presentation at 1st 
International Conference on Non-communicable Diseases (ICONiC) Lessons learned from 
non-communicable diseases research and practice to improve population health. Cluj-
Napoca, Romania. May 19-20, 2015. 

11. Sandu, P., Rus, D., Cherecheș, R.M., Brînză, C. and Baba, C. (2014). Leadership and 
driving forces in local health enhancing physical activity (HEPA) policy development in 
Romania. Oral presentation at 9th Fédération International d’Éducation Physique (FIEP) 
European Congress and 7th International Scientific Congress "Sport, Stress, Adaptation". 
Sofia, Bulgaria. October 9-12, 2014. 

12. Sandu, P., Rus, D., Chereches, RM., Marton-Vasarhelyi, EO. and Baba, C. (2013). 
Intersectoral and multilevel approaches in health enhancing physical activity policymaking in 
Romania. Oral presentation at The International Congress of Physical Education, Sports 
and Kinetotherapy, 3rd edition. Bucharest, Romania. June 14-15, 2013 

Publicații conference precedings 

1. Barajas, R., Sandu, P., Bozdog, EM., Rus, D., Parker, O., Spitters, HPEM. and Chereches, 
RM. (2016). Evidence-Informed Policy Making: Effectiveness of Policy Games in Physical 
Activity Intervention. 33rd ALPHA Annual Health Summit: “Health Across the Generations”.  
Alaska, Canada. February 2-4, 2016. Link către conferință și abstract. 

2. Rus, D., Bozdog, EM., Loncarevic, N., Koudenburg, OA., Spitters, H., Hamalainen, R-M., 
Valente, A., Cherecheș, RM. and Aro, AR. (2016). REPOPA as an umbrella platform for 
evidence-informed physical activity policy making. 8th Nordic Health Promotion Research 
conference. Jyväskylä, Finland. June 20-22, 2016. Link către conferință și abstract. 

3. Sandu, P., Rus, D., Bozdog, EM., Baba, C., Chereches, RM., Spitters HPEM., Lau, CJ. and 
van de Goor I.(2016). Policy game: a local level intervention for fostering evidence informed 

http://www.alaskapublichealth.org/wp-content/uploads/downloads/2016/01/AHS15-16_FINAL-print.pdf
https://www.jyu.fi/sport/laitokset/terveys/en/NHPRC/symposium_pages/abstractbook.pdf


 
 

 

physical activity policymaking. 13th European Association for Sociology of Sport 
Conference. Copenhagen, Denmark. May 4-7, 2016. Link către abstract. 

4. Lau, CJ., Glümer, C., Spitters, HPEM., Sandu, P., Rus, D., Eklund Karlsson, L. and van de 
Goor, LAM. (2015). Impact of the policy game In2action on insight and attitude towards 
intersectoral policy processes in real life policy making: questionnaire results from game 
participants in three EU country cases. European Journal of Public Health, 25(3), 13. Link 
către abstract 

5. Lau, CJ., Glümer, C., Spitters, HPEM., Sandu, P., Rus, D., Eklund Karlsson, L. and van de 
Goor, LAM.  (2015). Impact of policy game on insight and attitude to inter sectoral policy 
processes - EU country cases. European Journal of Public Health, 25(3), 333. Link către 
abstract 

6. Sandu, P., Rus, D., Lau, CJ., Spitters, HPEM., Chereches, RM. and van de Goor, LAM. 
(2015). What is a policy game about? Insights in components of how to conduct a policy 
game by experience. European Journal of Public Health, 25(3), 13. Link către abstract. 

7. Spitters, HPEM., Lau, CJ., Sandu, P., Dorgelo, A., and van de Goor, LAM. (2015). A policy 
game intervention to enhance collaboration between stakeholders in local policy 
development. European Journal of Public Health, 25(3), 12. Link către abstract. 

8. Sandu P., Rus D., Cherecheș RM., Brînză C. and Baba C. (2014). A systems’ analysis of 
health enhancing physical activity policy making at local level in Romania.  4th International 
Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy (ICPESK). Bucharest, Romania. 
June 11-13, 2014. Link program și abstract. 

9. Chereches, RM.¸ Rus, D., Marton-Vasarhelyi, EO., Sandu, P. and Baba, C. (2013). The role 
of evidence in the development of policies that target health enhancing physical activity in 
Romania. European Journal of Public Health, 23(1), 47-48. Link către abstract. 

10. Spitters, HPEM., van de Goor, LAM., Glumer, C., Lau, CJ. and Sandu, P. (2013). Policy 
game development in a local public health setting - process, lessons and 
reflections. European Journal of Public Health, 23(1), 156-157. Link către abstract. 

Publicații in-extenso 

1. Hämäläinen, R-M., Aro, AR., Lau, CJ., Rus, D., Cori, L., Syed, A. and The REsearch into 
POlicy to enhance Physical Activity (REPOPA) Consortium. (2016). Cross-sector 
cooperation in health-enhancing physical activity policymaking: more potential than 
achievements? Health Research Policy and Systems, 14(33). Link către articol 

2. Aro, AR., Bertram, M., Hämäläinen, R-M., van de Goor, LAM., Skovgaard, T., Valente, 
A., Castellani, T., Chereches, RM. and Edward, N. on behalf of the REPOPA 
Consortium. (2015). Integrating research evidence and physical activity policy making – 
REPOPA project. Health Promotion International, 31, 1-10.  Link către articol 

3. Hämäläinen, R-M., Aro, AR., van de Goor, LAM., Lau, CJ., Jakobsen, MW., Chereches, 
RM., Syed, AM. and On behalf of the REPOPA Consortium. (2015). Exploring the use of 
research evidence in health-enhancing physical activity policies. Health Research Policy 
and Systems, 13(43), 1-9. Link către articol 

4. Sandu, P., Rus, D., Chereches, RM., Brînză, C., Baba, C., Lau, CJ, van de Goor, LAM. 
(2015). A systems’ analysis of health enhancing physical activity policy making at local level 
in Romania. Elsevier Procedia – Social and Behavioral Sciences published by: Medimond 
International Proceedings, ISBN 978-88-7587-718-7, 77-83. 

5. Edwards, N., Viehbeck, S., Hämäläinen, R-M., Rus, D., Skovgaard, T., van de Goor, I., 
Valente, A., Syed, A. and Aro, AR. (2012). Challenges of ethical clearance in International 
Health Policy and Social Sciences Research: Experiences and Recommendations from 
Multi-Country Research Programme, Public Health Reviews, 34(1), 1-18. Link către articol  

http://eass2016.ku.dk/programme/academic-programme/Book_of_abstracts_FINAL.pdf
http://eurpub.oxfordjournals.org/content/25/suppl_3/ckv167.019
http://eurpub.oxfordjournals.org/content/25/suppl_3/ckv167.019
http://eurpub.oxfordjournals.org/content/25/suppl_3/ckv175.157
http://eurpub.oxfordjournals.org/content/25/suppl_3/ckv175.157
http://eurpub.oxfordjournals.org/content/25/suppl_3/ckv167.018
http://eurpub.oxfordjournals.org/content/25/suppl_3/ckv167.017
http://www.unefs.ro/internationalcongress/2014/program/Program_ICPESK_2014_final_v3.pdf
http://eurpub.oxfordjournals.org/content/23/suppl_1/ckt126.108
http://eurpub.oxfordjournals.org/content/23/suppl_1/ckt123.027.full.pdf+html?sid=95826997-b1f3-4bda-8679-0a93646ddb4e
http://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12961-016-0103-6
http://heapro.oxfordjournals.org/content/early/2015/02/10/heapro.dav002.full
http://www.health-policy-systems.com/content/13/1/43
http://www.publichealthreviews.eu/upload/pdf_files/11/00_Edwards.pdf


 
 

 

Rapoartele proiectului REPOPA 

Hämäläinen, R-M., Villa, T., Aro, AR., Fredsgaard, MW., Larsen, M., Skovgaard, T., van de 

Goor, LAM, Spitters, HPEM., Chereches, R., Rus, D, Sandu, P., Bianchi, F., Castellani, T., Cori, 

L., Valente, A., Edwards N., Viehbeck, S., Glümer, C., Lau CJ, Jørgensen, T., Wichbold, C., 

Cavill, N., Dorgelo, A., and Jansen J. (2013). Evidence-informed policy making to enhance 

physical activity in six European Countries: WP1 raport final al proiectului Link către raport. 

van de Goor, LAM., Quanjel, M., Spitters, HPEM., Swinkels, W., Boumans, J., Eklund Karlsson, 

L., Aro, AR., Jakobsen, MW., Koudenburg, OA., Chereches, R., Sandu, P., Rus, D., Roelofs, S., 

Lau, CJ., Glümer, C., Jørgensen, T. Jansen, J., Dorgelo, A. and Pos, S. (2015). In2Action: 

Development and evaluation of a Policy Game Intervention to enhance evidence-use in HEPA 

policy making: WP2 raport final al proiectului Link către raport. 

Aro, AR., Radl-Karimi, C., Loncarevic, N., Bertram, M., Joshi, R., Thøgersen, M., Pettersen, 

CLH, Skovgaard, T., van de Goor, LAM., Spitters, HPEM., Valente, A., Castellani, T., Cori, L., 

Jansen, J., Dorgelo, A. and Pos, S. on behalf of the REPOPA Consortium. (2015). Stewardship-

based intervention: WP3 raport final al proiectului  Link către raport. 

Valente, A., Tudisca V., Castellani, T., Cori, L., Bianchi, F., Aro, A. R., Syed, A., Radl-Karimi, C., 
Bertram, M., Skovgaard, T., Loncarevic, N., van de Goor, LAM., Spitters, HPEM., Jansen, J., 
Swinkels, W., Ståhl, T., Chereches RM., Rus, D., Bozdog, E., Sandu, P., Edwards, N., Roelofs, 
S., Viehbeck, S., Glümer C, Lau CJ., Jørgensen, T., on behalf of the REPOPA Consortium 
(2016). Delphi-based implementation and guidance development: WP4 raport final al 
proiectului (trimis Comisiei Europene) 

Alte activități 

Organizarea întâlnirii Anuale a Consorțiului REPOPA, 2-4 Noiembrie, Cluj-Napoca, 
România. 

 

6 CONCLUZII 

Proiectul REPOPA a avut ca scop integrarea cunoștințelor din cercetare și a know-how-ului 

experților din domeniu, în procesul de dezvoltare a politicilor de promovare a activității fizice, 

care s-a numit politici informate de dovezi. Tema principală de sănătate publică a fost activitatea 

fizică, dar rezultatele proiectului și instrumentele dezvoltate în cadrul acestui proiect pot fi 

aplicate și în alte domenii ale sănătății publice. Proiectul a fost organizat în șase pachete de 

lucru cu obiective distincte, care au fost integrate pentru îndeplinirea scopului general al 

proiectului. Rezultatele proiectului au fost prezentate în 16 articole științifice, 26 de publicații 

destinate unui public specializat, și cuprinse în peste 140 de prezentări științifice; iar pentru 

diseminarea către un public larg au fost create rezumate sub formă de evidence briefs și 

animații video. 

http://www3.sdu.dk/multi/repopa/sites/default/files/D1.1_Role%20of%20evidence%20in%20policy%20making_14062013.pdf
http://www.repopa.eu/sites/default/files/D2.2.%20Report_Game%20simulation%20intervention.pdf
http://www.repopa.eu/sites/default/files/D2.2.%20Report_Game%20simulation%20intervention.pdf
http://www.repopa.eu/sites/default/files/D3.2.Report_Stewardship%20based%20intervention.pdf
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7 ANEXE 

Documentaţia de execuţie, caiet de sarcini, teme de  proiectare, buletine de încercări, atestări, certificări, 
etc. – după caz; 
Anexa 1 – Prezentare. Simularea procesului de dezvoltare a politicilor publice de promovare a 
activității fizice 
Anexa 2 - Chestionar 1 Varianta Bilingvă Eng-Ro – Proces Delphi Internațional  
Anexa 3 - Chestionar 2 Varianta Bilingvă Eng-Ro – Proces Delphi Internațional 

http://www.repopa.eu/content/project-repopa


 
 

 

ANEXA 1 – PREZENTARE. SIMULAREA PROCESULUI DE DEZVOLTARE A POLITICILOR PUBLICE DE 

PROMOVARE A ACTIVITĂȚII FIZICE 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXA 2 - CHESTIONAR 1 VARIANTA BILINGVĂ ENG-RO – PROCES DELPHI INTERNAȚIONAL 
ENGLISH ROMÂNĂ 

The following Delphi questionnaire has 
been produced as a part of the REPOPA 
European project, aimed at integrating 
scientific research knowledge, expert 
know-how, and real world policy-making 
processes to increase synergy and 
sustainability in promoting health and 
preventing disease, and to promote 
physical activity in policy making. 
Delphi is a qualitative analysis 
methodology that aims to extract the 
collective knowledge of a group of 
experts. This Delphi survey is aimed at 
validating and integrating – by means of 
a two rounds questionnaire – a list of 
indicators for evidence-informed 
policy making. 
The result will be a shared tool aimed at 
improving evidence-informed policy 
making, in which knowledge and 
experience of the different actors of 
research and policy making will be 
represented. 
We look forward to integrating your 
contribution. 
What are indicators for evidence-
informed policy making? 
An indicator is an observable trait or 
variable that is assumed to point to the 
assessment of some other trait, usually 
difficult to observe directly. These 
indicators are intended to infer the 
presence and the extent of evidence-
informed policy making (EIPM) by 
analysing specific and measurable 
phenomena. 
According to WHO, Evidence-informed 
policy-making is an approach to policy 
decisions that aims to ensure that 
decision making is well-informed by the 
best available research evidence. In 
REPOPA project, we follow the approach 
according to which contextual factors as 
well as research evidence must be taken 
into account in policy making. Therefore, 
when we refer to evidence-informed 

Acest chestionar Delphi a fost dezvoltat ca 
parte integrantă a proiectului european 
REPOPA, care are ca scop integrarea 
cunoștințele de cercetarea științifică și a know-
how-ului experților înprocesul de formulare a 
politicilor publice, pentru a crește sinergia și 
sustenabilitatea promovării sănătății și  
prevenirea bolilor, precum și pentru dezvoltarea 
de politici pentru promovarea activității fizice. 
Procesul Delphi este o metodologie de analiză 
calitativă de date care urmărește să adune 
cunoștințele colective ale unui grup de experți. 
Acest studiu Delphi are drept scop validarea și 
integrarea – prin intermediul a două runde de 
chestionare – a unei liste de indicatori pentru 
dezvoltarea de politici informate de dovezi. 
Rezultatul acestui studiu va fi un instrument 
comun care are drept scop îmbunătățirea 
procesului de dezvoltare de politici informate de 
dovezi, politici în care cunoștințele și experiența 
persoanelor interesate din domeniile cercetare 
și dezvoltare de politici vor fi reprezentate . 
Privim cu interes integrarea contribuției 
dumneavoastră. 
Ce sunt indicatorii pentru dezvoltarea de 
politici informate de dovezi? 
Un indicator reprezintă o trăsătură/variabilă 
vizibilă care se presupune că poate ajuta la  
evaluarea unei alte trăsături, de obicei mai dificil 
de observat în mod direct. Acești indicatori au 
scopul de a  deduce prezența și de a măsura 
gradul de dezvoltare de politici informate de 
dovezi (PID) prin analiza de fenomene specifice 
și măsurabile.  
Conform Organizației Mondiale a Sănătății 
(OMS), Dezvoltarea de politici informate de 
dovezi reprezintă un mod de abordare a 
deciziilor din domeniul politicilor care are scopul 
de a asigura că procesul de luare a deciziilor 
este corect informat  ce către cele mai bune 
dovezi din cercetare disponibile. În proiectul 
REPOPA, folosim abordarea conform căreia 
factorii contextuali la fel ca și dovezile provenite 
din cercetare trebuie luate în considerare în 
procesul de dezvoltare a politicilor. Prin urmare, 
când ne referim la dezvoltarea de politici 

http://www.repopa.eu/


 
 

 

policy making we include the 
consideration of research evidence, 
experiential evidence (e.g. results of 
previous policies, practitioners’ 
experience) and knowledge from 
stakeholders and target groups. 
 
What do these indicators measure? 
These indicators are aimed at measuring 
several aspects of EIPM, e.g. if evidence 
and contextual knowledge have been 
considered in a policy, if the 
organizational factors fostering EIPM are 
present, if EIPM is included in the 
evaluation criteria of the policy. Indicators 
also include the future dimension, e.g. if 
the policy is creating new evidence and if 
the policy is fostering future EIPM. 
Most of these items can be measured as 
absolute numbers, percentages, boolean 
(yes/no) values. You will be asked to rate 
the indicators without reference to the 
specific way of measuring, which will be 
dealt in future contextualization. 
How these indicators can be used? 
The indicators can be used for 
monitoring and evaluation purposes 
(mainly ex post, but also ex ante or in 
itinere), as well as for gathering 
suggestions for further policy production 
and contributing to further research. The 
indicators can be used at various stages 
of a policy or of a policy trajectory. 
Examples of potential users are: policy 
makers, heads of policy departments, 
public officers, researchers, evaluators, 
working groups on the policy 
development processes. 
 
How to answer to the Delphi 
questionnaire? 
We propose you five sets of indicators: 
1. Human resources - Competences & 
Networking 
2. Documentation - Retrieval/Production 
3. Communication & Participation 
4. Monitoring & Evaluation 
5. Towards complex indicators 

informate de dovezi, luăm în considerare 
dovezileprovenite din cercetare, dovezile 
provenite din experiență (de ex. rezultate ale 
unor politici anterioare,experiența practicienilor) 
și cunoștințele provenite de la persoanele 
interesate și de la grupurile țintă. 
Ce măsoară acești indicatori? 
Acești indicatori au scopul de a măsura o serie 
de aspecte cu privire la dezvoltarea PID, ca de 
exemplu dacă dovezile sau cunoștințele 
contextuale au fost luate în considerare într-o 
politică, dacă factorii organizaționali care 
facilitează dezvoltarea PID sunt prezenți, dacă 
dezvoltarea dePID este insclusă în criteriile de 
evaluare ale politicilor. Indicatorii includ de 
asemenea dimensiunea viitoare, de exemplu 
dacă o politică creează noi dovezi și dacă 
politica facilitează dezvoltarea de viitoare PID. 
Majoritatea elementelor mai sus menționate pot 
fi măsurate ca și cifre absolute, procentaje, 
variable booleane (da/nu). Veți fi rugat să 
evaluați indicatorii fără a face referire la metoda 
de măsurare, care va fi abordată într-o 
contextualizare viitoare.  
Cum pot fi folosiți acești indicatori? 
Indicatorii pot fi folosiți în procesul de 
monitorizare și evaluare (cu precădere ex post, 
dar și  ex ante sau in itinere), dar și pentru 
colectarea de sugestii pentru dezvoltarea de 
politici viitoare și pentru contribuția la cercetări 
viitoare. Indicatorii pot fi folosiți în diferite etape 
de dezvoltare ale unei politici sau a unei 
traiectorii de politici.  
Exemple de potențiali utilizatori ai acestor 
indicatori sunt: dezvoltatori de politici, directori 
ai departamentelor de dezvoltare de politici, 
funcționari publici, cercetători, experți 
evaluatori, practicieni, grupuri de lucru în 
procesul de dezvoltare al politicilor. 
Cum se poate răspunde la chestionarul 
Delphi? 
Vă propunem cinci seturi de indicatori: 
1. Resurse umane – Competențe și Networking 
(Crearea și utilizarea de rețele profesionale) 
2. Documentație – Refacere/Producere 
Accesare/Producere 
3. Comunicare și Participare 
4. Monitorizare și Evaluare 
5. Către indicatori complecși 



 
 

 

For the first four sets, we ask you to 
assign to each indicator a value for 
relevance (from 4 – high relevance, to 1 
– low relevance) and feasibility (from 4 – 
high feasibility, to 1 – low feasibility). By 
relevance we mean how much the 
indicator is fit to infer the use of EIPM. By 
feasibility, we mean how much the 
indicator is actually measurable. 
At the end of each set you can suggest 
new indicators to be added to the set and 
explicit the criteria for your answers. 
The fifth set includes further issues which 
influence EIPM, that are not measurable 
but are the basis for building complex 
indicators. For these items we ask you to 
assign a value for relevance (from 4 – 
high relevance, to 1 – low relevance). 
Clicking on “relevance” and “feasibility” it 
is possible to see the reference scales. 
Filling the questionnaire will take 
approximately 20 minutes. 
The questionnaire must be filled no 
later than day/month/year 
 
Privacy information 
Please read the privacy notes by clicking 
here. 

Pentru primele 4 seturi, veți fi rugat să atribuiți 
fiecărui indicator o valoare pentru relevanță (de 
la 4 – relevanță crescută, la 1 – relevanță 
scăzută) și fezabilitate (de la 4 – fezabilitate 
crescută, la 1 – fezabilitate scăzută). Prin 
relevanță ne referim la cât de potrivit este acest 
indicator să indice folosirea dezvoltării PID. Prin 
fezabilitate ne referim la cât de măsurabil este 
acest indicator. 
La sfârșitul fiecărui set puteți sugera noi 
indicatori care pot fi adăugați la setul respectiv 
și putețiexplicita criteriile  folosite pentru 
răspunsurile dumneavoastră. 
Cel de-al cincilea set include alte aspecte care 
influențează dezvoltarea PID, care nu sunt 
măsurabile dar reprezintă baza pentru  
construirea de indicatori complecși. Pentru 
acești itemi vă rugăm să atribuiți o valoare 
pentru relevanță (de la 4 – relevanță crescută, 
la 1 – relevanță scăzută). 
Da-ți click pe „relevanță” și „fezabilitate” și veți 
putea vedea scala de referință.  
Completarea chestionarului va dura aproximativ 
20 de minute. 
Chestionarul trebuie completat până la data 
de _zi/luna/an___ 
 
Informații privind confidențialitatea  
Vă rugăm să citiți informațiile cu privire la 
confidențialitatea datelorfăcând click aici. 

1. Human resources - Competences & 
Networking  

1. Resurse umane – Competențe și Networking   

Please rate the relevance (how much the 
indicator is fit to infer the use of EIPM) and 
feasibility (how much the indicator is actually 
measurable) of each indicator. 

Vă rugăm să evaluați pentru fiecare indicator 
relevanța (cât de potrivit este indicatorul pentru a 
indica dezvoltarea de PID) și fezabilitatea (cât de 
măsurabil este indicatorul). 

Relevance Relevanță 

Feasibility Fezabilitate 

Staff with research experience working on 
the policy 

Personal cu experiență în cercetare care lucrează 
în procesul de dezvoltare a politicii 

Stakeholders working on the policy Persoane interesate care lucrează în procesul de 
dezvoltare a politicii 

Partnerships with research institutions during 
the policy 

Parteneriate cu instituții de cercetare pe parcursul 
dezvoltării politicii 

Training courses on research issues and on 
EIPM for the staff working on the policy 

Sesiuni de formare pe tematici de cercetare și pe 
tematici de dezvoltare de PID pentru personalul care 
lucrează în dezvoltarea  politicii  

http://www.irpps.cnr.it/it/system/files/Scales.pdf#relevance
http://www.irpps.cnr.it/it/system/files/Scales.pdf#feasibility
http://www.irpps.cnr.it/it/system/files/Scales.pdf#relevance
http://www.irpps.cnr.it/it/system/files/Scales.pdf#feasibility
http://www.irpps.cnr.it/it/system/files/Privacy.pdf


 
 

 

Internships/fellowships provided by research 
institutions during the policy 

Stagii de formare / practică oferite de instituții de 
cercetare pe parcursul  dezvoltării politicii 

Budget for scientific advice Alocare bugetară pentru obținerea de sfaturi cu 
caracter științific 

GLOSSARY GLOSAR 

Staff: includes permanent and temporary 
personnel. 

Personal: include angajații cu contract de muncă pe 
perioadă determinată și nedeterminată. 

Research experience: includes having a 
PhD, having collaborated to research 
projects in universities or other public or 
private entities, having (co)authored scientific 
publications. Social research is included. 

Experiență în cercetare: presupune deținerea unei 
diplome de doctor în științe, existența unor colaborări 
în proiecte de cercetare în universități sau alte 
entități publice sau private, publicarea de articole în 
calitatea de autor sau co-autor;este inclusă și 
cercetarea socială. 

Stakeholders: people and entities with 
interests in the policy, except the 
researchers, separately considered. E.g. 
enterprises, NGOs, associations (of patients, 
of citizens, of consumers...), other institutions 
(municipalities, health units...). 

Persoane interesate: persoane sau instituții care au 
un interes în dezvoltarea de politici, exceptând 
cercetătorii, care fac parte dintr-o categorie 
separată. De exemplu: companii private, ONG-uri, 
asociații (de pacienți, de cetățeni, de consumatori), 
alte instituții (municipalități, unități sanitare). 

EIPM: Evidence-informed policy-making is an 
approach to policy decisions that aims to 
ensure that decision making is well-informed 
by research evidence, experiential evidence 
and knowledge from stakeholders and target 
groups. 

Dezvoltarea de politici informate de dovezi (PID): 
Dezvoltarea de politici informate de dovezi este o 
abordare în procesul de luare a deciziilor în 
domeniul politicilor care are scopul de a asigura 
faptul că procesul decizional este corect informat de 
dovezi din cercetare, dovezi din experiență și 
cunoștințe provenite de la persoaneleinteresate și de 
la grupurile țintă.  

  

Vulnerable groups: people more exposed to 
marginalization and/or deprivation, e.g. 
children, women, elderly people, disabled 
people, migrants, GLBT people (depending 
on the context). 

Grupuri vulnerabile: persoane cu un grad ridicat de 
expunere la marginalizare și/sau lipsuri, de exemplu: 
copii, femei, persoane în vârstă, persoane cu 
dizabilități, imigranți, persoane cu diferite orientări 
sexuale (dependent de context). 

Please provide comments on the above 
indicators you consider crucial as being or 
not being relevant/feasible: 

Vă rugăm să introduceți comentarii cu privire 
laindicatorii de mai sus, pe care îi considerați foarte 
relevanți/fezabili sau foarte irelevanți/ne-fezabili 

Please suggest new indicators – if any – to 
be included in this set. 

Vă rugăm să sugerați alți indicatori – dacă este cazul 
– care ar putea fi incluși în acest set. 

Please add here any comments in support to 
the new indicators proposed: 

Vă rugăm să adăugați aici comentarii care să 
argumenteze indicatorii noi propuși de 
dumneavoastră: 

2. Documentation - Retrieval/Production  2. Documentație -   

Accesare/Producere 

Systematic activity of review of scientific 
literature relevant to the policy  

Proceduri de asigurare a unei revizii a literaturii de 
specialitate relevantă pentru dezvoltarea politicii 



 
 

 

Published scientific articles based on policy 
results  

  Articole științifice publicate pe baza  rezultatelelor 
politicii  

Citation of peer-reviewed research articles in 
policy documents  

Citarea de articole științifice de tip peer-reviewed în 
documentul politicii  

Citation of reports and other documents 
containing evidence in policy documents  

Citarea de rapoarte și alte documente care conțin 
dovezi în documentul politicii 

Budget for producing/acquiring scientific 
publications 

Alocare de buget pentru producerea/achiziționarea 
de  publicații sțiințifice 

3. Communication & Participation 3. Comunicare și Participare 

Initiatives to inform stakeholders during the 

policy  

Inițiative de a informa persoanele interesate pe 

parcursul dezvoltării politicii  

Initiatives to inform researchers during the 
policy  

Inițiative de a informa cercetătorii pe parcursul 

dezvoltării politicii 

Communication methods tailored for 
vulnerable groups likely to be impacted by 

the policy  

Metode de comunicare adaptate pentru persoanele 
din grupurile vulnerabile care pot fi afectate de 

dezvoltarea politicii 

Engagement and consultation methodologies 
to gather knowledge from stakeholders 

during the policy  

 Metodologii de consultare și angrenare a 
persoanelor interesate pentru  colectarea de  
informații/cunoștințe  pe parcursul dezvoltării politicii 

Engagement and consultation methodologies 
to gather knowledge from researchers during 
the policy  

 Metodologii de consultare și angrenare a 
cercetătorilor pentru  colectarea de 
informații/cunoștințe pe parcursul dezvoltării politicii 

Engagement and consultation methodologies 
to gather knowledge from vulnerable 
groups during the policy  

 Metodologii de consultare și angrenare a grupurilor 
vulnerabile pentru colectarea de informații/cunoștințe 
de la grupurile vulnerabile pe parcursul dezvoltării 

politicii 

Budget for engagement and consultation 
methodologies 

Alocarea de buget pentru dezvoltarea de  
metodologii de consultare și angrenare a diferitelor 
(grupuri de) persoane 

4. Monitoring & Evaluation  4. Monitorizare și Evaluare  

Inclusion of EIPM in the evaluation criteria of 

the policy  
Includerea dezvoltării PID în criteriile de evaluare ale 
politicii  

Procedure for monitoring/evaluating the use 
of research evidence in the policy  

Existența unor proceduri pentru 
monitorizarea/evaluare a utilizării dovezilor din 
cercetare în dezvoltarea politicii 

Procedure for monitoring/evaluating the use 
of knowledge from stakeholders and target 

groups in the policy  

Existența unor proceduri de monitorizare/evaluare a 
utilizării cunoștințelor provenite de la persoanele  
interesate și de la grupurile țintă în dezvoltarea 

politici 



 
 

 

Researchers working on the policy evaluation  
Existența unor cercetători care lucrează la evaluarea 
politicii  

Stakeholders working on the policy 
evaluation 

Existența unor persoane  interesate care lucrează la 
evaluarea politicii 

5. Towards complex indicators 
 
Here are some multi-faceted issues which 
influence evidence-informed policy making. 
How relevant do you think they are as 
indicators of the level of evidence-informed 
policy making? 
Can you comment your ratings, basing on 
your experience, in the space below? 

5. Către indicatori complecși 
 
În aces capitol sunt prezentate câteva aspecte 
multidimensionalecare pot influența procesul de 
dezvoltare a politicilor informate de dovezi.  
Cât de relevante credeți că sunt aceste aspecte ca 
indicatori ai nivelului de informare din dovezi a 
procesului de dezvoltare de politici?  
Vă rugăm să detailați valorile acordate pe baza 
experienței dumneavoastră, în spațiul de jos. 

Please assign a relevance value: Vă rugăm să acordați o valoare în ceea ce privește 
relevanța fiecăruia dintre aceste aspecte: 

Cross-sectoral involvement in policy making  Implicare inter-sectorială în dezvoltarea de politici  

Person/group taking a leadership role for the 
use of research evidence in policy making  

Persoană/grup care își asumă rolul de lider pentru 
folosirea dovezilor din cercetare în dezvoltarea de 
politici 

Organisational culture, including values, 
norms, practices, inside the policy making 
institution  

Cultura organizațională, incluzând valori, norme, 
practici ale instituției în cadrul căreia  se dezvoltă 
politica  

Timely involvement of researchers in the 
policy process  

Implicarea timpurie a cercetătorilor în procesul de 
dezvoltare a politicii 

Clear accountability for all phases of the 
policy process  

Responsabilități clare pentru toate fazele procesului 
de dezvoltare a politicii  

Commitment of policy makers to enhance 
citizens’ participation  

Angajamentul dezvoltatorilor de politici pentru  
creșterea participării cetățenilor  

Evaluation of the policy results, in order to 
produce new evidence  

Evaluarea rezultatelor politicii pentru  producerea de 
dovezi noi  

Explicit request by referral 
politician/managers to use research evidence 

Solicitarea explicită a politicienilor/managerilor de a 
folosi dovezi  din cercetare în dezvoltarea de politici 

Please comment your ratings: Vă rugăm să argumentați valorile acordate anterior: 

Before submitting the questionnaire, you can 
add here any final comments: 

Înainte de a trimite chestionarul, puteți adăuga aici 
comentarii finale: 

Thank you for participating to the REPOPA 
Delphi. 

Vă mulțumim pentru participarea la studiul Delphi din 
cadrul proiectului REPOPA. 

Relevance and feasibility scales Scalele de relevanță și fezabilitate 

4. Very relevant 4. Foarte relevant 

3. Relevant 3. Relevant 

2. Slightly relevant 2. Puțin relevant 



 
 

 

1. Not relevant 1. Deloc relevant 

The indicator is highly pertinent with EIPM. 
The indicator is highly useful to infer past, 
present or future level of EIPM. First-order 
priority.  

Indicatorul este foarte potrivit pentru caracaterizarea 
procesului de dezvoltare a PID. Indicatorul este 
foarte folositor pentru a indica nivelul de dezvoltare a 
PID din trecut, prezent sau viitor. Primul pe lista de 
priorități. 

The indicator is quite pertinent with EIPM. 
The indicator is quite useful to infer past, 
present or future level of EIPM. Second-order 
priority. 

Indicatorul este destul de potrivit pentru 
caracterizarea procesului de dezvoltare aPID. 
Indicatorul este destul de folositor pentru a indica 
nivelul de dezvoltare a PID din trecut, prezent sau 
viitor. Al doilea pe lista de priorități. 

The indicator is slightly pertinent with EIPM. 
The indicator is slightly useful to infer past, 
present or future level of EIPM and only 
under very limited conditions. Third-order 
priority. 

Indicatorul este întrucâtva  potrivit pentru 
caracterizarea procesului de dezvoltare a PID. 
Indicatorul este puțin folositor pentru a indica nivelul 
de dezvoltare aPID din trecut, prezent sau viitor. Al 
treilea pe lista de priorități. 

The indicator is scarcely pertinent with EIPM. 
The indicator is not useful to infer the level of 
EIPM. No priority. 

Indicatorul nu este potrivit pentru caracterizarea 
procesului de dezvoltare a  PID. Indicatorul nu este 
folositor pentru a indica nivelul de dezvoltare a PID 
din trecut, prezent sau viitor. Nu reprezintă o 
prioritate. 

4. Definitely feasible 4. Categoric fezabil 

3. Probably feasible 3. Probabil fezabil 

2. Slightly feasible 2. Puțin fezabil 

1. Definitely non feasible 1. Deloc fezabil 

The indicator can be easily measured. 
Information needed* is commonly available 
and its accuracy is highly probable. The 
collection of the information is without or of 
minimal cost. 

Indicatorul poate fi măsurat cu ușurință. Informațiile 
necesare* sunt de obicei disponibile și acuratețea lor 
este foarte mare. Colectarea acestor informații nu 
presupune costuri sau presupune costuri minimale.  

The indicator can be measured with few 
limits. Information needed* is frequently 
available and its accuracy is quite probable. 
The collection of the information is of 
reasonable cost and does not impose an 
inappropriate burden. 

Indicatorul poate fi măsurat cu câteva limitări.  
Informațiile necesare* sunt destul de frecvent 
disponibile și acuratețea lor este destul de mare. 
Colectarea acestor informații presupune costuri 
rezonabile si nu reprezintă o povarăprea mare. 

The indicator can be measured only under 
very limited conditions. Information needed* 
is not frequently available and its accuracy is 
slightly probable. The collection of the 
information has a considerable cost and may 
impose an inappropriate burden. 

Indicatorul poate fi măsurat la un nivel foarte limitat. 
Informațiile necesare* nu sunt disponibile în mod 
frecvent și acuratețea lor este discutabilă. 
Colectarea acestor informații presupune costuri 
considerabile și poate reprezenta o povară prea 
mare.  

The indicator can not be measured. 
Information needed* is seldom or not 
available and its accuracy is not predictable. 
The collection of the information has a high 
cost and definitely imposes an inappropriate 
burden. 

Indicatorul nu poate fi măsurat. Infomațiile necesare* 
sunt rareori disponibile sau sunt indisponibile și 
acuratețea lor nu poate fi verificată. Colectarea 
acestor informații presupune costuri mari și 
presupune cu siguranță o povară considerabilă. 

*Information needed is expected to be found: 
a. in documents such as policy documents 
and archives of the organisation 
b. by asking to people involved in the policy 
process  

*Informația necesară se poate găsi: 
a. în documente precum politici anterioare sau în 
arhivele organizației 
b. întrebând persoanele implicate în procesul de 
dezvoltare a politicii 



 
 

 

ANEXA 3 - CHESTIONAR 2 VARIANTA BILINGVĂ ENG-RO – PROCES DELPHI INTERNAȚIONAL  
First section. Indicators from the first round  

This section includes the indicators already proposed in the first questionnaire for which 

consensus on their relevance/feasibility has not been reached. The indicators from this section 

are presented with a summary of comments abstracted from the panellists answers completed 

in the first round.  

Please rate again the relevance (how much the indicator is fit to infer the use of EIPM) and 

feasibility (How much the indicator is actually measurable) of each indicator. From 4 (max) to 1 

(min). 

Prima secțiune. Indicatorii din prima rundă  

Această secțiune include indicatorii care au fost propuși în primul chestionar, dar pentru care nu 

s-a ajuns la un consens cu privire la relevanța și fezabilitatea lor. Indicatorii din această secțiune 

sunt prezentați alături de un rezumat al comentariilor făcute de respondenții la primul 

chestionar. 

Vă rugăm să acordați din nou pentru fiecare dintre următorii indicatori punctaje, de la 4 puncte 

(maxim) la 1 punct (minim), pentru relevanță (cât de potrivit este indicatorul pentru a denota 

dezvoltarea de politici informate de dovezi), respectiv pentru fezabilitate (cât de ușor de 

măsurat, și astfel de folosit, este indicatorul). 

HUMRES2 

1. Stakeholders working on the policy 
 
1. Părțile interesate care lucrează în procesul de dezvoltare a politicilor 
 

Summary of 1st round comments: 

 stakeholders involvement in policy making is crucial in order to produce relevant 
policies and to implement them. 

 stakeholders involvement may be problematic as they may not be qualified for their 
role and responsibility in the policy and as they may just push own interests. 

 
Rezumatul comentariilor din prima rundă: 

 implicarea părților interesate în dezvoltarea de politici este crucială pentru 
dezvoltarea și implementarea de politici relevante. 

 implicarea părților interesate poate fi problematică întrucât acestora le-ar putea lipsi 
calificarea pe care o necesită rolul și responsabilitățile asumate în dezvoltarea 
politicii; în plus, aceste părți interestate ar putea să acționeze doar în funcție de 
interesele proprii. 

 

HUMRES5 

2. Internships/fellowships provided by research institutions during the policy 
2. Stagii de practică oferite de instituții de cercetare pe parcursul dezvoltării politicii 
 

Summary of 1st round comments: 

 internships/fellowships are particularly relevant in the policy design phase, in 
learning about possibilities. 



 
 

 

 interns/fellows may have only limited influence on policy processes due to their short 
period of permanence in the organization and that coordinating/mentoring them may 
be too much time consuming for policy makers. 

 
Rezumatul comentariilor din prima rundă: 

 stagiile de practică sunt relevante în mod special în faza de proiectare a politicii, 
pentru a putea oferii oportunități de învățare privitoare la posibilitățile existente. 

 stagiile de practică pot avea o influență limitată asupra procesului de 
dezvoltare a politicilor din cauza perioadei scurte de desfășurare a activității în 
organizație a persoanelor participante; în plus, coordonarea/mentorarea 
practicanților (internilor) ar putea constitui o risipă prea mare de timp pentru 
dezvoltatorii de politici. 

 

HUMRES6 

3. Budget for scientific advice 
 
3. Bugetul pentru consultanță științifică 

Summary of 1st round comments: 

 budget for scientific advice allows to draw upon expert advice as it is not always 
feasible to have researchers working on the policy. Budget for scientific advice is 
very important when used to evaluate the effects of previous policy decisions in 
order to better orient ongoing decisions. 

 budget for scientific advice may not be feasible as an indicator [of EIPM] since it is 
usually included in the general consultancy budget.  

 studies show a weak or no correlation at all between the resources allocated to a 
purpose and the achievement of objectives in the same area. Scientific advice can 
also be obtained without paying. 

 
Rezumatul comentariilor din prima rundă: 

 bugetul pentru consultanță științifică permite accesul la consultarea experților, 
nefiind întotdeauna fezabil să existe cercetători angrenați în dezvoltarea politicii. 
Bugetul pentru consultanța științifică este foarte important atunci când este folosit 
pentru a evalua efectele unor politici anterioare cu scopul de a lua decizii mai bune 
pentru procesele în desfășurare. 

 bugetul pentru consultanță științifică poate fi un indicator nefezabil [al dezvoltării de 
politici informate de dovezi] deoarece de obicei este inclus în bugetul general pentru 
consultanță. 

 studiile arată o corelare slabă sau inexistentă între resursele alocate unui scop și 
realizarea  obiectivelor din domeniul respectiv. Consultanța științifică poate fi 
obținută și fără a fi plătită. 

 

DOCREP2 

4. Published scientific articles based on policy results 
 
4. Articole științifice publicate pe baza pe rezultatelor unei politici 

Summary of 1st round comments: 

 publishing scientific articles on policy results is relevant, even if it has been noted 
that policy makers generally do not have time for writing them.  



 
 

 

 showing how evidence has been used in the process seems more important than 
showing that new scientific evidence has emerged from the process itself.  

 
Rezumatul comentariilor din prima rundă: 

 publicarea de articole științifice bazate pe rezultatele unei politici este un indicator 
relevant, chiar dacă s-a observat faptul că dezvoltatorii de politici nu au în general 
timp să scrie articole științifice. 

 evidențierea modului în care au fost folosite dovezile în procesul de dezvoltare a 
politicii este mai importantă decât evidențierea faptului că noi dovezi au apărut din 
procesul propriu-zis de dezvoltare a politicii. 

 

DOCREP3 

5. Citation of peer-reviewed research articles in policy documents 
 
5. Citarea de articole de tip peer-reviewed în documentele politicilor 

Summary of 1st round comments: 

 peer-reviewed research should always be the most influencing factor in policy 
making.  

 policy makers are encouraged to specify if their resolutions are based on literature 
evidence, on collective consensus evidence or simply on opinions, albeit of common 
sense.  

 being able to refer to others through quotations can save a lot work for further 
processes.  

 policy makers may not have time, competence and interest in reading and 
understanding peer-reviewed research articles, and they may not even have access 
to them.  

 peer reviewed magazines might not be a guarantee for the quality of evidence. 
 
Rezumatul comentariilor din prima rundă: 

 cercetarea peer-reviewed ar trebui să fie întotdeauna cel mai influent factor în 
dezvoltarea de politici. 

 dezvoltatorii de politici sunt încurajați să precizeze dacă hotărârile lor sunt bazate pe 
dovezi din literatura de specialitate, pe un consens colectiv sau pur și simplu pe 
opinii, fie ele și de simț comun. 

 posibilitatea de a te raporta la părerile altor persoane prin intermediul citărilor  te 
poate scuti de multă muncă pentru procesele ulterioare de dezvoltare de politici. 

 există posibilitatea ca dezvoltatorii de politici să nu aibă timp, competențele 
necesare și interesul pentru a citi și înțelege articolele științifice peer-reviewed, și s-
ar putea ca nici măcar să nu aibă acces la acest tip de articole.  

 revistele cu sistem de recezie articolelor de tip peer-review nu sunt neapărat o 
garanție a calității dovezilor prezentate. 

 

DOCREP5 

6. Budget for producing/acquiring scientific publications 
 
6. Bugetul pentru publicarea/achiziționarea publicațiilor științifice 

Summary of 1st round comments: 
 



 
 

 

 Divergent opinions have been expressed about the importance of budgetary aspects, 
although getting access to scientific literature and published reports has always been 
considered very relevant.  

 having a budget for producing and acquiring scientific publications is not the only 
precondition for fostering EIPM.  

 the availability of resources has low interest as indicator. 
 
Rezumatul comentariilor din prima rundă: 

 deși au fost exprimate opinii diferite cu privire la importanța aspectelor bugetare, 
accesul la literatura științifică și la rapoarte publicate a fost întotdeauna considerat un 
indicator foarte relevant. 

 existența unui buget pentru publicarea și/sau achiziționarea publicațiilor științifice nu 
este singura condiție pentru promovarea dezvoltării politicilor informate de dovezi. 

 disponibilitatea resurselor prezintă un interes scăzut ca indicator. 

 

COMPAR2 

7. Initiatives to inform researchers during the policy 
 
7. Inițiative de informare a cercetătorilor pe parcursul dezvoltării politicii 

Summary of 1st round comments: 

 initiatives to inform researchers, as well as stakeholders and vulnerable groups, are 
valuable, even if various opinions on measurability and feasibility emerged.  

 informing researchers is not enough, and a more interactive process of involvement 
and communication with researchers should be promoted.  

 
Rezumatul comentariilor din prima rundă: 

 inițiativele de informare a cercetătorilor, precum și părțile interesate și grupurile 
vulnerabile sunt considerate valoroase, chiar dacă există opinii diferite cu privire la 
gradul/potențialul de măsurare și fezabilitate. 

 Simpla informare a cercetătorilor nu este suficientă; ar trebui promovat un proces mai 
interactiv de comunicare cu cercetătorii și de implicare a cercetătorilor [pe parcursul 
dezvoltării politicii. 

 

COMPAR3 

8. Communication methods tailored for vulnerable groups likely to be impacted by the policy 
 
8. Metode de comunicare adaptate pentru grupurile vulnerabile care ar putea fi afectate de 
politică 

Summary of 1st round comments: 

 the actions directed to communicate to vulnerable groups have been considered 
relevant, although the identification of criteria and procedures to select vulnerable 
groups is not always easy.  

 the degree of marginalization could affect the interest of target groups in 
communication and the success of related methodologies.  

 
Rezumatul comantariilor din prima rundă: 



 
 

 

 acțiunile direcționate către comunicarea cu grupurile vulnerabile au fost considerate 
relevante; identificarea criteriilor și a procedurilor pentru selectarea grupurilor 
vulnerabile nu sunt însă întotdeauna ușor de stabilit. 

 gradul de marginalizare a diferitelor grupuri țintă ar putea afecta interesele acestor 
grupuri în procesul de comunicare și ar influența succesul metodologiilor aferente 
procesului de consultare a grupurilor vulnerabile. 

 

MONEVA5 

9. Stakeholders working on the policy evaluation 
 
9. Părțile interesare care contribuie la evaluarea politicii 

Summary of 1st round comments: 

 stakeholders should not be involved in the evaluation process because they are not 
neutral and could place their own interests before evaluation purposes. 

 stakeholders’ perspectives should be considered, but stakeholders should not be 
included directly in the evaluation processes. 

 involving stakeholders is not simple. 
 
Rezumatul comentariilor din prima rundă: 

 părțile interesate nu ar trebui să fie implicate în procesul de evaluare a politicii 
deoarece acestea nu sunt neutre și ar putea pune propriile interese înaintea scopului 
evaluării. 

 perspectivele părților interesate ar trebui luate în considerare, dar părțile interesate 
nu ar trebui să fie incluse direct în procesul de evaluare. 

 implicarea părților interesate nu este un proces simplu. 

 

Please, write here any further comment (on indicators 1-9 rated so far): 
__________________________________________________________________________ 
Vă rugăm să includeți aici orice alte comentarii (privitoare la indicatorii 1-9 evaluați anterior): 
__________________________________________________________________________ 
 

 

Second Section. New indicators from 
panellists’ suggestions 
 
This section includes the new indicators 
emerged from panellists’ comments in the 
first round of Delphi questionnaire. Please 
rate the relevance (how much the indicator 
is fit to infer the use of EIPM) and feasibility 
(How much the indicator is actually 
measurable) of each indicator. From 4 
(max) to 1 (min). 
 
 
 
 

A doua secțiune. Noi indicatori dezvoltați la 
sugestia respondenților la primul 
chestionar 
 
Această secțiune include noii indicatori 
rezultați din comentariile respondenților la 
prima rundă a procesului Delphi.  
Vă rugăm să acordați din nou pentru fiecare 
dintre următorii indicatori punctaje, de la 4 
puncte (maxim) la 1 punct (minim), pentru 
relevanță (cât de potrivit este indicatorul 
pentru a denota dezvoltarea de politici 
informate de dovezi), respectiv pentru 
fezabilitate (cât de ușor de măsurat, și astfel 
de folosit, este indicatorul). 



 
 

 

1 
 Communication competences among the 
staff who interacts with stakeholders 
 
 
2 
Administrative procedures allowing timely 
employment of research staff and scientific 
advisors 
 
3 
Researchers with policy making experience 
involved in the policy 
 
4 
Available evidence briefs for policy 
 
 
 
5 
Initiatives for fostering knowledge sharing 
between different stakeholders 
  
 
6 
Initiatives for consulting target groups to get 
their perspectives 
 
7 
Available reports on policy results from 
policy making organizations of different 
municipalities/regions/countries 
 
 
8 
Budget for external evaluation of the policy 

1 
Competențele de comunicare ale 
personalului care interacționează cu părțile 
interesate 
 
2 
Procedurile administrative care să permită 
angajarea în timp util a personalului de 
cercetare și a consilierilor științifici 
 
3 
Cercetători cu experiență în elaborarea de 
politici implicați în dezvoltarea politicii 
 
4 
Disponibiliatea unor rezumate ale dovezilor 
(evidence briefs) pentru procesul de 
dezvoltare a politicii 
 
5 
Existența unor inițiative pentru promovarea 
schimbului de cunoștințe între diferite părți 
interesate 
 
6 
Existența unor inițiative de consultare pentru 
obținerea perspectivei grupurilor țintă 
  
7 
Disponibilitatea unor rapoarte privind 
rezultatele politicii, dezvoltate în colaborare de 
către organizații din diferite 
municipalități/regiuni/țări 
 
8 
Bugetul alocat pentru evaluarea externă a 
politicii  

 

GLOSSARY 
Communication competences: includes 
having a specific degree in 
communication or having been in charge 
of communication activities in 
public/private entities; 
Employment: means hiring research 
personnel permanently or temporarily as 
staff, including other forms of 
collaborations with researchers, like 
internships and fellowships. 

GLOSAR  
Competențe de comunicare: include deținerea 
unei diplome specifice în comunicare sau 
deținerea unei funcții de conducere în activitățile 
de comunicare din cadrul unor entități publice / 
private; 
Ocuparea forței de muncă: înseamnă angajarea 
de personal de cercetare permanent sau 
temporar în calitate de angajați, inclusiv alte 
forme de colaborare cu cercetători, cum ar fi 
stagii și burse. 



 
 

 

Evidence briefs: are research syntheses 
in a user-friendly format, which may 
include qualitative, quantitative, as well 
as interpreted data from the literature. 
They may be provided by research 
partners, networks, stakeholders. 
Initiatives: examples of initiatives are 
organizing conferences, workshops, 
online platforms, participatory events. 
Policy making experience: means having 
been involved in various kinds and 
phases of policy processes, from design 
to development, implementation and 
evaluation. 
Staff: includes policy makers and 
permanent and temporary personnel 
collaborating with policy makers 
Stakeholders: people and entities with 
interests in the policy, except the 
researchers, separately considered. E.g. 
enterprises, NGOs, associations (of 
patients, of citizens, of consumers...), 
other institutions (municipalities, health 
units...), practitioners (technicians, 
consultants...) 
Timely: means fitting the policy timeline, 
e.g. administrative procedures that are 
simple and effective enough to allow 
recruitment in time for implementation 
activities. 

Rezumate ale dovezilor: sunt sinteze de cercetare 
într-un format ușor de utilizat, care pot include 
date calitative, cantitative, precum și date 
interpretate din literatura de specialitate. Acestea 
pot fi furnizate de către parteneri de cercetare, 
rețele, părți interesate. 
Inițiative: exemple de inițiative sunt organizarea 
de conferințe, workshop-uri, platforme on-line, 
evenimente participative. 
Experiență în elaborarea de politici: presupune 
implicarea în diferite tipuri și etape ale proceselor 
politicii, de la proiectare la dezvoltare, 
implementare și evaluare. 
Personal: include dezvoltatorii de politici și 
personalul permanent și temporar care 
colaborează cu dezvoltatorii de politici. 
Părțile interesate: persoane și entități cu interese 
în dezvoltarea de politici, cu excepția 
cercetatorilor, luați în considerare separat. De 
exemplu întreprinderi, ONG-uri, asociații (de 
pacienti, a cetățenilor, a consumatorilor), alte 
instituții (municipalități, unități sanitare), practicieni 
(tehnicieni, consultanți) 
În timp util: presupune o potrivire cronologică cu 
graficul de activități al politicii. De exemplu, 
proceduri administrative care sunt simple și 
suficient de eficace pentru a permite recrutarea în 
timp pentru activități de implementare a 
personalului necesar. 

 

Please comment your ratings: 

__________________________________________________________________________ 
Vă rugăm să comentați punctajele acordate: 
__________________________________________________________________________ 
 

 

Before submitting the questionnaire, you can add here any final 
comments: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Înainte de încheierea și trimiterea chestionarului completat, puteți adăuga aici comentariile 
dumneavoastră finale: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

  



 
 

 

Anexa 1 – RFA 

INDICATORI FINALI AL PROIECTULUI 
Nr. 

crt. 
Denumirea indicatorilor UM 

1 Investiţii noi în infrastructura CDI Mii lei0 

2 Gradul mediu de utilizare a echipamentelor CDI %0 

3 

Număr de entităţi susţinute pentru creşterea capacităţii de ofertare a 

serviciilor de experiment 

 

Nr.0 

4 

Număr de reviste finanţate, din care: 

          - Co-editate internaţional 

          - Indexate ISI 

          - Incluse în alte baze de date internaţionale recunoscute 

 

Nr. 0 

5 
Cărţi, atlase, dicţionare şi alte produse cu caracter ştiinţific publicate 

anual, în ţară şi în străinătate:  

Nr. 5* 

6 Număr de conferinţe organizate, din care internaţionale Nr. 1 

7 Număr de expoziţii finanţate Nr. 0 

8 Valoarea investiţiei în infrastructură şi servicii de comunicaţii Mii lei 0 

9 
Ponderea cercetătorilor care au acces la resursele de informare științifică 

on-line 

100 % 

10 Număr de reviste dedicate popularizării ştiinţei Nr. 0 

11 Număr de proiecte de comunicare ştiinţă-societate Nr. 0 

12 Număr de proiecte de studii prospective Nr. 0 

13 
Număr de proiecte de pregătire a unor participări la programe 

internaţionale 

Nr. 0 

14 Număr de participări în proiecte internaţionale Nr. 1 

   15 
Valoarea apelurilor tematice comune lansate Mii lei 

2250000 

*articole științifice în jurnale peer-review 

 


