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The requirements specifications for a project management user centred e-learning 
system implied in conjunction with another specific methods and techniques, the development 
of a survey – based on questionnaire addressed to potential final users (see 
www.ici.ro/sinpers). In this article is synthesized the responses of more than 250 persons of 
various economical sectors and organizations, with different skills and expertise in project 
management domain. The survey results are very useful for project progress: first for the 
instructional process design based on personalisation principle and secondly for the 
educational content development and improvement, based on actual experience and 
requirements of potential users. 
Keywords: project management, organizational context, practices, roles, learning objectives, 
knowledge requirements. 
 

Introducere  
Proiectul de cercetare SinPers, realizat 

de Institutul Naţional de Cercetare Dezvolta-
re în Informatică (ICI Bucureşti) în colabora-
re cu Academia de Studii Economice Bucu-
reşti, îşi propune cercetarea, proiectarea şi 
implementarea unui mediu de e-learning cen-
trat pe cursant, în domeniul conducerii pro-
iectelor, bazat pe concepte şi tehnologii 
avansate (centrarea pe utilizator, personaliza-
rea, reprezentarea şi managementul cunoştin-
ţelor educaţionale, modelarea profilului cur-
santului, metoda învăţării constructiviste), 
care să permită construirea şi derularea unui 
ciclu de curs complet (de la iniţierea şi defi-
nirea obiectivelor până la evaluarea rezultate-
lor).  
În faza de specificare a cerinţelor sistemului 
pe lângă alte meteode, tehnici şi instrumente 
specifice sistemelor e-learning, colectarea ce-
rinţelor potenţialilor utilizatori s-a realizat pe 
baza unei anchete. Una din primele întrebări 
la care echipa proiectului a căutat răspunsul a 
fost: „care sunt cerinţele generale de instruire 
în domeniul managementului proiectelor? ca-
re sunt opiniile potenţialilor cursanţi referi-
toare la managementul proiectului şi la posi-
bilitatea personalizării cursului?”.  
Chestionarul a cuprins 27 de întrebări distri-
buite în patru secţiuni distincte, prin care au 

fost vizate următoarele aspecte de interes 
pentru proiect: 

A. O scurtă caracterizare a organizaţiei 
în care activează repondentul 

B. Date privind experienţa personală în 
cadrul unor proiecte terminate / în 
curs de realizare / suspendate 

C. Opinii personale asupra proiectelor la 
care a participat repondentul 

D. Cerinţe de instruire identificate de 
repondent 

Ancheta SinPers s-a desfăşurat în perioada 
martie - aprilie 2006. Chestionarul a fost di-
fuzat prin site-ul proiectului 
(http://www.ici.ro/sinpers/) şi pe suport hâr-
tie; s-au primit 253 de răspunsuri de la ma-
nageri, conducători de proiecte şi alte per-
soane implicate în dezvoltarea de proiecte, 
din diferite sectoare economice şi organizaţii, 
cu diferite niveluri de instruire şi expertiză în 
domeniu.   
2. Rezultatele anchetei  
2.1. Date despre repondenţi 
A. Caracterizarea organizaţiilor 
Aşa cum rezultă din figura 1, cca. 50% din 
repondenţi lucrează în domeniul tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor iar 12% în învă-
ţământ, restul domeniilor de activitate fiind 
reprezentate în procente mai mici de 10%. 

1



Revista Informatica Economică nr.2 (38)/2006 79

TI şi comunicaţii
 50%

Administraţie 
publică 6%

Comerţ
6%

Financiar-bancar
8%

Învăţământ
12%

Alte activităţi
6%

Cercetare
5%

Industrie
2%

Sănătate şi 
asistenţă socială

2%Energie
0.4%

Transporturi
0.4%

Agricultură şi 
silvicultură

1%

Construcţii
2%

 
Fig. 1. Distribuţia repondenţilor conform sectorului de activitate 

 
Peste 40% din repondenţi sunt din organiza-
ţii mai mari de 200 de angajaţi, cca. 30% din 
organizaţii cu 50-200 de angajaţi, iar restul 
de 30 % în organizaţii cu mai puţin de 50 de 
angajaţi. 
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Fig. 2. Distribuţia repondenţilor după mări-

mea organizaţiei 
 

Referitor la modul în care procedurile de ma-
nagement al proiectelor (PM) sunt aplicate în 
organizaţiile repondenţilor, a rezultat că: 
• utilizarea PM în organizaţie lor este limi-

tată, numai în unele departamente din or-
ganizaţie - 50% dintre repondenţi; 

• cunoştinţele despre utilizarea PM în or-
ganizaţie nu sunt limitate la aria lor de ac-
tivitate - la peste 50% din repondenţi; 

• organizaţia defineşte activităţile care tre-
buie realizate în termenii de "proiect" - la 
peste 60% din repondenţi; 

• în fiecare departament din organizaţie se 
utilizează PM, dar proiectele se conduc 
fiecare în mod diferit - părerile sunt 
aproape egal împărţite: 43% specificând 
că NU şi 37% că DA; 

• directorii de proiect nu sunt desemnaţi de 
un birou central de conducere proiecte 
(PMO) - la peste 50% din repondenţi; 

• directorii de proiect sunt desemnaţi în ca-
drul diferitelor departamente din organi-
zaţie - la peste 50% din repondenţi;  

• se aplică o planificare şi un control siste-
matic în mod individual pentru fiecare 
proiect - la peste 60% din repondenţi; 

• nu se aplică o planificare şi un control in-
tegrat multi-proiect - la peste 40% din 
repondenţi. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Da Nu Nu stiu

Utilizarea PM este limitată (numai pentru unele departamente
din organizaţie)
Cunoştinţele mele despre utilizarea PM în organizaţie sunt
limitate la aria mea de activitate
Organizaţia nu defineşte activităţile care trebuie realizate în
termeni de „proiect”
Fiecare departament din organizaţie utilizează PM, dar
proiectele se conduc f iecare în mod diferit
Directorii de proiect sunt desemnaţi de un birou central de
conducere proiecte (PMO) 
Directorii de proiect sunt desemnaţi în cadrul diferitelor
departamente din organizaţie
Se aplică o planif icare şi un control sistematic în mod
individual pentru f iecare proiect
Se aplică o planif icare şi un control integrat multi-proiect 

Fig. 3. Modul în care procedurile de management al proiectelor (PM) sunt aplicate în organi-
zaţia repondentului 
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B. Experienţa în conducerea proiectului  
Aproape 50% din repondenţi au vârste cu-
prinse între 25 şi 35 de ani, puţin peste 30% 
au sub 25 de ani, iar restul de 20% sunt de 
peste 35 de ani. 
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Fig. 4. Distribuţia repondenţilor conform 

grupei de vârstă  
 

Marea majoritate a repondenţilor au declarat 
că au o pregătire în domeniul conducerii pro-
iectelor prin diferite forme (repondenţii au 
avut posibilitatea să aleagă mai multe opţiuni 
în funcţie de situaţia fiecăruia): 64% din 
repondenţi s-au instruit la locul de muncă, 
aproape 40% din repondenţi au urmat cursuri 
la o altă organizaţie, cca. 30% au optat pen-
tru instruire asigurată în cadrul organizaţiei, 
respectiv pentru workshop-uri şi seminarii, 
iar 20% pentru autoinstruire. Dintre aceştia, 
10% au specificat că au obţinut certificate în 
domeniul PM, iar 75% au menţionat că au 
condus personal sau au participat la realiza-
rea de proiecte. 
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Fig. 5. Modul de instruire a repondenţilor în domeniul PM 

 
Cât priveşte experienţa repondenţilor în lu-
crul pe proiecte a rezultat că: 55% au o expe-
rienţă de sub 2 ani, 26% între 2 şi 5 ani, iar 
restul de aproape 20% de peste 5 ani, înde-
plinind diferite roluri / funcţii în proiect. În 
jur 40% din repondenţi au fost experţi pe 
subiect şi conducători de echipe şi numai 
25% au fost directori de proiect (un 
repondent putea să declare mai multe roluri). 
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Fig. 6. Distribuţia repondenţilor în funcţie de 
experienţa în lucrul pe proiecte 
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Fig. 7. Rolul repondenţilor în cadrul proiectelor 

 
C. Opinii asupra proiectelor  
1. Referitor la caracteristicile considerate ca 
cele mai reprezentative pentru un proiect: 
peste 40% din repondenţi consideră bugetul 
ca fiind cel mai reprezentativ, peste 30% 

termenele şi natura proiectului, iar peste 
20% inovarea. Constrângerile, circumstanţe-
le particulare şi dimensiunea echipei au fost 
considerate importante de numai cca. 10% 
din repondenţi. 
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2. Referitor la proiectele finalizate: 45% din 
repondenţi au considerat că termenele iniţiale 
nu au fost respectate, specificând o mărime a 
abaterii cuprinsă între 5%-100%, media aba-
terii fiind de 20%; 18% din repondenţi au 
considerat că bugetul nu a fost respectat, spe-
cificând o mărime a abaterii cuprinsă între 2-
50%, media abaterii fiind 12%; Gradul de 
satisfacţie al clientului a fost considerat foar-
te bun de peste 40% din repondenţi, atât la 
sfârşitul proiectului cât şi după perioada de 
garanţie; Ca principale motive care au asigu-
rat succesul proiectului au fost considerate: 
componenţa echipei şi experienţa responsa-
bilului de proiect (peste 50%), relaţia cu be-
neficiarul (peste 30%), calitatea instrumente-
lor utilizate (peste 20%) iar acumularea de 
elemente de hazard (cca. 20%); În cazul re-
facerii proiectului, repondenţii consideră că 
ar păstra următoarele elemente (în ordinea 
importanţei): competenţe, organizare, meto-
de, instrumente, buget, termen. 
3.  Referitor la proiectele în curs de realizare: 
93% au considerat că pot face o evaluare la zi 
a etapei curente şi numai 7% că acest lucru 
nu este posibil; 64% au considerat că derula-
rea proiectului nu este conformă cu planifica-
rea, din următoarele motive: modificarea de 
termene (50%), schimbarea obiectivelor şi 
dificultăţi cu clientul (49%). 
4. Referitor la proiectele întrerupte: Dintre 
cei 22% de repondenţii care s-au confruntat 
cu întreruperea de proiecte, 33% au specificat 
că întreruperea a fost definitivă, iar restul de 

67% că proiectele respective au fost numai 
suspendate. Suspendarea a fost cauzată în 
proporţie de 53% la cererea beneficiarului 
(sau a monitorului de proiect) iar 47% la ce-
rerea managerului de proiect; Principala cau-
ză a terminării sau suspendării proiectului, 
considerată de peste 80% din repondenţi, o 
constituie cerinţele confuze ale beneficiaru-
lui, urmată de nesolvabilitatea beneficiarului. 
5. Referitor la metodele, tehnicile, instrumen-
tele utilizate şi restricţiile impuse: Cel mai 
frecvent sunt utilizate metode/tehnici şi in-
strumente specifice conducerii proiectului 
pentru: planificarea proiectului (42%), ur-
mărirea costurilor (49%), urmărirea rentabi-
lităţii proiectului (44 %); Pe baza experienţei 
individuale sunt realizate în marea majorita-
te: selectarea tehnologiei utilizate (54%), 
constituirea echipei (50%), distribuirea sar-
cinilor (45 %) şi managementul calităţii 
(39%); Restricţiile pe linie ierarhică (organi-
zaţionale) influenţează în special: constitui-
rea echipei (23%), distribuirea sarcinilor 
(22%), organizarea (15%) şi planificarea 
proiectului (14%); Restricţiile impuse prin 
reglementări determină în mod special: ma-
nagementul achiziţiilor (29%), urmărirea 
costrurilor (18%), rentabilitatea proiectului 
(12%), distribuirea sarcinilor (12%), selec-
tarea tehnologiei utilizate (11%); Restricţiile 
derivate din situaţia existentă au o influenţă 
mai semnificativă numai asupra: constituirii 
echipei (14%) şi managementului calităţii 
(12%).  
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Fig. 8. Metode, tehnici, instrumente şi restricţii considerate în conducerea proiectului 
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2.2. Cerinţe de instruire  
a) Formele de instruire / perfecţionare pre-
ferate de repondenţi: Aproape 50% din 
repondenţi consideră forma combinată (curs 
face-to-face şi on-line) ca forma de instruire / 

perfecţionare preferată în domeniul PM. În 
ceea ce priveşte durata unui curs părerile sunt 
aproape egal împărţite: puţin peste 40% sunt 
în favoarea duratei variabile şi punţin sub 
40% în favoarea celei fixe. 
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Fig. 9. Formele de instruire / perfecţionare preferate 

 
b) Scopul urmărit de repondenţi prin instrui-
re: Având în vedere că marea majoritate a 
repondenţilor au cunoştinte generale de PM, 
aproape 50% dintre aceştia consideră că sco-

pul urmărit prin instruire îl constituie obţine-
rea de cunoştinţe aprofundate, urmat îndea-
proape de pregătirea în vederea certificării 
cu aproape 45%. 
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Fig. 10. Scopul instruirii 

 
c) Interesul pentru principalele domenii 
tematice de PM: Aprecierile repondenţilor 
asupra interesului pentru principalele dome-
nii tematice de PM sunt distribuite astfel: 
• peste 50% - planificare generală, man-
agementul calităţii, selectarea şi conducerea 
echipei şi managementul timpului 

• peste 40% - managementul riscului, man-
agementul multi-proiecte şi managementul 
costurilor  
• peste 30% - post-evaluarea proiectelor 
• 20% - managementul achiziţiilor 
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Fig. 11. Interesul pe domenii tematice 
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d) Metodele de instruire preferate de 
repondenţi: Aproape 47% din repondenţi pre-
feră instruirea interactivă, celelalte trei for-

me specificate sunt preferate de 30-40% din 
repondenţi. 
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Fig. 12. Metodele de instruire preferate 

 
e) Opiniile privind posibilitatea personali-
zării conţinutului cursului şi a metodei di-
dactice de instruire în funcţie de preferinţele 
şi obiectivele individuale ale cursantului: 
44% din repondenţi consideră foarte utilă iar 

50% utilă posibilitatea personalizării conţi-
nutului cursului şi a metodei didactice de in-
struire în funcţie de preferinţele şi obiectivele 
individuale ale cursantului. 
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Fig. 13. Opiniile privind posibilitatea personalizării 

 
e) Factorii necesari pentru personalizarea 
unui curs: Peste 60% din repondenţi conside-
ră că obiectivele cursantului şi experienţa 
sunt factorii principali necesar de luat în con-

siderare la personalizarea unui curs. Peste 
50% consideră importantă pregătirea ante-
rioară. 
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Fig. 14. Factorii de personalizare 

 
f) Distribuţia cerinţelor de instruire pe 
grupe de vârstă, experienţa în PM, rolul în

proiect şi sectorul de activitate: 
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1. Categoriile de vârstă determină diferenţe de opţiuni privind: 
25-45 → combinat forma de instruire 

>45 → online 
25-35 → variabilă / fixă durata instruirii 

>35 → variabilă 
25-45 → interactivă metoda de instruire 

>45 → studiu independent 
25-35 → obiectivele cursantului criterii de personalizare 

>35 → experienţa 
2. Experienţa în PM determină diferenţe de opţiuni privind: 

6 luni - 7 ani → combinat forma de instruire 
>7 ani → online 

6 luni - 2 ani →
>7 ani →

cunoştinţe aprofundate scopul instruirii 

2 ani - 7 ani → certificare 
domenii de interes >7 ani → managementul calităţii 

<7 ani → interactivă metoda de instruire 
>7 ani → studiu independent 
<7 ani → utilă posibilitatea personalizării 
>7 ani → foarte utilă 
<7 ani → obiectivele cursantului criterii de personalizare 
>7 ani → experienţa 

3. Rolul / poziţia în echipa proiectului determină diferenţe de opţiuni privind: 
secretar →
administrator resurse →

certificare scopul instruirii 

restul → cunoştinţe aprofundate 
director proiect  → managementul multiproiecte 
administrator resurse → conducere echipă 

domenii de interes 

restul  → planificare generală 
sponsor  → instruire indirectă 
administrator resurse → instruire directă 

metoda de instruire 

restul → interactivă 
administrator resurse  →
expert →
altele →

utilă 
posibilitatea personalizării 

restul → foarte utilă 
4. Nu sunt diferenţe de opţiuni semnificative între repondenţii din ramuri / sectoare de ac-

tivitate diferite.  
 
3. Concluzii 
Din analiza opiniilor şi cerinţelor potenţiali-
lor utilizatori ai sistemului SinPers au rezul-
tat:  
o interesul deosebit al acestora pentru reali-
zarea unui curs personalizat în domeniul 
conducerii proiectelor (94%), în funcţie de: 
obiectivele individuale (68%), experienţa 

(62%), pregătirea anterioară (54%), poziţia / 
rolul în proiect (38%), stilul de învăţare 
(29%), contextul organizaţional (20%) speci-
fice fiecărui cursant; 
o preferinţele preponderente pentru formele 
de instruire combinate (47%) şi online 
(34%), cu durată variabilă / program flexibil 
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şi pentru modul de instruire interactivă 
(47%); 
o interesul pentru obţinerea de cunoştinţe 
aprofundate (44%) şi pregătirea în vederea 
certificării ulterioare în domeniul PM (49%), 
cu prioritate în domeniile: planificare gene-
rală, selectarea şi conducerea echipei proiec-
tului, managementul calităţii.  
Aceste opinii şi cerinţe au confirmat actuali-
tatea şi oportunitatea obiectivelor pe care şi 
le-a propus proiectul SinPers. Rezultatele an-
chetei s-au dovedit deosebit de utile pentru 
continuarea proiectului, permiţând pe de o 
parte o proiectarea procesului de învăţare-
instruire bazat pe principiile personalizării, 
cât şi pentru structurarea şi realizarea în vii-
tor a conţinutului cursului cât mai apropiată 
de experienţa actuală şi de cerinţele potenţia-
lilor utilizatori.  
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