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Rezumat
The purpose of this paper is to show how the technique of statistical inquiry can be
applied in management, more specifically how it can be used to evaluate the risk
management in a company that implements investment projects financed from structural
funds. All the undertaken steps are accompanied by their respective illustrations in
SPSS.
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Clasificarea JEL: M10
Obiectivul prezentului studiu este ilustrarea modului în care se realizează managementul
riscului la proiectele de investiții finanțate din fonduri structurale la nivelul unei companii
private și a partenerilor acesteia, care implementează PIFFS prin intermediul unei anchete
statistice.
METODOLOGIA DE REALIZARE A STUDIULUI DE CAZ: ANCHETA
STATISTICĂ PE BAZĂ DE INTERVIU
Ancheta pe bază de interviu presupune stabilirea unei relaţii cu subiectul în care
cercetătorul vine dinainte cu un plan şi un set de întrebări pe care le adresează subiectului în
vederea recoltării datelor conform cu obiectivul propus. Dupămodul de articulare a
întrebărilorşigradullor de stabilitateînaplicare, se distingdouătipuri de anchetepebază de
interviu:
- structurat (standardizat) ;
- semistructurat, în care caz este permisăreformulareaunorîntrebări, modificareaordinii de
prezentare a întrebărilorşiformulareade întrebărisuplimentare.2
Ancheta are caracter ocazional și, față de sondajul statistic reprezentativitatea eșantionului
nu este obligatorie.

PREGĂTIREA CERCETĂRII
În perioada februarie-aprilie 2014 s-a organizat o anchetă statistică intensivă la nivelul
partenerilor companiei studiate, care au implementat proiecte finanțate din fonduri europene.
Companiile partenere au diferite domenii de activitate, cum ar fi: intermedieri în comerțul cu
mașini, echipamente industriale, nave și avioane, comerț cu ridicata al calculatoarelor,
consultanță pentru afaceri și management etc. Distribuția și proporția domeniilor de activitate
ale partenerilor Studiată sunt ilustrate în graficul de mai jos.
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Graficul nr.1
Sursa: prelucrările autoarei

Numărul
rul partenerilor este de 12 companii distincte, cu care s-au implementat de la unul la
mai multe proiecte pe diferite axe, variind de la axa 1.3.1. la FP7.
Pregătirea efectuării
rii practice a studiului (culegerea informațiilor)
În vederea realizării
rii obiectivului cercetării,
cercet
și anume managementul riscului proiectelor de
ate din fonduri structurale (PIFFS) s-a construit un chestionar structurat în trei
investiții finanțate
ăspunsuri au format
secțiuni. S-au intervievat zece respondenți, manageri de PIFFS, ale căror răspunsuri
o bază de date, supusă ulterior prelucr
prelucrării în software-ul specializat pentru analize statisticoeconometrice PASW Statistics18 (SPSS). Rata de non-răspuns
spuns a fost de 16,67%.
Un respondent este sau a fost responsabil de imple
implementarea
mentarea unuia sau mai multor proiecte.
Metoda de culegere a datelor a fost interviul direct. Acesta a durat în medie între 35 de
minute și o oră și jumătate.
Locul de administrare a interviului a fost sediul social al companiei partenere, ocazie cu
realiz rile proiectelor în curs de implementare sau deja
care s-au putut viziona și realizările
implementate.
De asemenea, persoana intervievat
intervievată a expus succint modelul de afacere al companiei care
implementează sau a implementat proiecte finanțate din fonduri structurale.
Înaintea administrării,
ării, chestionarul a fost pre-testat pentru a se verifica obiectiv
corectitudinea întocmirii acestuia.
iune a chestionarului a avut ca scop identificarea profilului managerial al
Prima secțiune
directorului (managerului) de proiect. Acesta se poate confunda uneori cu patronul companiei
variabil care controlează acest aspect.
sau nu. În baza de date s-a creat o variabilă
întreb
legate de numărul
rul de ani de experien
experiență a
Această primă secțiune a cuprins întrebări
managerului de proiect, studiile absolvite, vârsta,
vârsta, sexul, stilul managerial, metoda managerial
managerială
creativității
utilizată șii instrumentele manageriale folosite, inclusiv metodele de stimulare a creativit
personalului.
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Cea de-a doua secțiune a avut ca scop aplicarea funcțiilor manageriale în managementul
riscului PIFFS de către respondenți, și anume: previziune, organizare, coordonare, antrenare –
motivație și control - evaluare.
Fiecare secțiune a conținut întrebări menite să identifice modul de abordare a riscului în
aplicarea fiecărei funcții manageriale.
Dacă în prima secțiune, majoritatea întrebărilor au fost închise, în cea de-a doua secțiune se
găsesc și întrebări deschise, menite să surprindă spontan și fără constrângeri opinia
respondentului, ținându-se cont astfel de faptul că nu toți respondenții au studii de specialitate
care să stăpânească limbajul propriul domeniului management în general și management de
proiect în special.
De asemenea, există și întrebări de bifurcație, pentru a separa, de exemplu tipurile de risc
care intervin în perioada de implementare, dar și, acolo unde este cazul, în perioada postimplementare.
Etapele funcției de organizare sunt și acestea urmărite atât pentru perioada de
implementare, cât și post-implementare.
Tipurile de întrebări din această secțiune au fost deci: închise, deschise și semi-deschise.
Cea de-a treia secțiune are ca scop identificarea opiniilor respondenților cu privire la
experiența globală în managementul proiectelor finanțate din fonduri europene, în vederea
identificării unor soluții de optimizare a activității tuturor deținătorilor de interese: beneficiari,
executanți, autorități contractante și decidenți politici.
Finalizarea cercetării - validarea datelor, prelucrarea şi interpretarea informaţiilor
Răspunsurileprimitepebazachestionarelor au format baza de date.Răspunsurilela
întrebărileadresateau fostvalidateșiapoicodificate.
De exemplu : studiile de licențăabsolvite de cătrerespondenți au fostcodificateastfel :
0 – fărăstudii de licență ;
1 – studii de licențăîndomeniuleconomic ;
2 – studiul de licențădomeniulinginerie ;
3 - studii de licențăînaltdomeniu ;
4 - studiul de licențădomeniul IT.
Un altexemplu de codificare s-a utilizatatuncicând s-a cerutierarhizareacriteriilor care stau
la bazasuccesuluiunui PIFFS, criteriisumarizateastfel:
1.6.1 Implementare conform graficului
1.6.2 Rambursări efectuate la timp
1.6.3 Atingerea indicatorilor de realizare (de ex. : Cheltuieli eligibile efectuate de benficiar
din fonduri nerambursabile pentru proiect;Cheltuieli anuale pentru CD; Cifra de afaceri)
1.6.4 Atingerea indicatorilor de rezultate (în cazul în care s-a încheiat implemetarea:
Locuri de muncă nou create; Număr cereri de brevete rezultate din proiect;Contribuţia
financiară privată totală (cheltuieli eligibile şi neeligibile, fără TVA); Cheltuielile eligibile
efectuate de către întreprindere pentru proiect; alţi indicatori)
1.6.5 Colaborare eficientă cu persoana care monitorizeaza proiectul din partea Autorităţii
de Management
1.6.6 Efecte pozitive asupra activităţii de ansamblu a societăţii
Respondentul a atribuit o ordine acestora, astfel:
1 – Locul 1 (cel mai important);
2 - Locul 2;
3 – Locul 3;
4 –Locul 4;
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5 - Locul 5;
6 – Locul 6 (cel mai puțin important).
Specificarea și codificarea variabilelor se poate vizualiza în modul Variable View din
SPSS:

Figura nr. 2 Specificarea și codificarea variabilelor în SPSS.
Sursa: prelucrarea autoarei
Un alt tip de codificare a fost pentru întrebările cu răspuns binar, ca de exemplu întrebarea
2.2.4 Metoda aplicată diferă in cazul proiectelor de investiţii finanţate din alte surse?
Codificarea întrebărilor cu răspuns binar (dummy) poate fi vizualizată în figura de mai jos:

Figura nr. 3 Specificarea și codificarea variabilelor dummy în SPSS.
Sursa: prelucrarea autoarei
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METODOLOGIA DE ANALIZĂ A VARIABILELOR
În vederea analizării variabilelor cuprinse în baza de date s-au utilizat metode
specifice statisticii descriptive, dar și neparametrice, cum ar fi:
- indicatorii tendinței centrale, de poziție și împrăștiere. Astfel s-a utilizat în SPSS
comanda Analyze, Frequency și s-au selectat opțiunile indicatorilor doriți, ca în figura de mai
jos:

Figura nr. 4 Aplicarea comenzilor de statistică descriptivă
Sursa: prelucrarea autoarei
- analiza tabelelor de corelație prin utilizarea comenzii Analyze, Crosstab și selectarea
opțiunilor dorite, ca în figura de mai jos.

Figura nr. 5 Aplicarea comenzilor crosstabs
Sursa: prelucrarea autoarei
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- Grafice statistice folosind comanda Analyze, Frequency, Charts și apoi selectarea
opțiunii de grafic, ca în figura de mai jos:

Figura nr. 6 Aplicarea comenzilor de constuire a graficelor
Sursa: prelucrarea autoarei
- Teste neparametrice prin aplicarea comenzii Analyze, Nonparametrics tests, Legacy
dialog, 2 independent samples și apoi aplicarea testului Mann-Whitney.
Din cauza faptului că eșantionul este de volum redus, pentru efectuarea calculelor la testele
neparametrice s-a selectat opțiunea Monte-Carlo, astfel:

Figura nr.6 Aplicarea testelor neparametrice în SPSS
Sursa: prelucrarea autoarei
În urma administrării chestionarelor nu s-au înregistrat non-răspunsuri, deci baza de
date nu prezintă observații lipsă.
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CONCLUZII
Ancheta statistică este un instrument deosebit de util pentru determinarea modului în care
managerii de proiecte de investiţii finanţate din fonduri structurale realizează managementul
riscului în aplicarea tuturor celor cinci funcţii: previziune, organizare, coordonare, antrenare –
motivație și control - evaluare.
Din analiza răspunsurilor se pot formula recomandări pentru diferiţii deţinători de interese:
beneficiari, executanţi, autorităţi de management, ministere, bănci, grupuri ţintă, în special
pentru următoarea perioadă 2014 - 2020.
Prezenta cercetare va fi extinsă prin prelucrea statistică a răspunsurilor obţinute din
aplicarea interviurilor.
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