
SESIUNEA 5. 

COLECTAREA DATELOR 



Ce este colectarea datelor? 
 Procesul de obţinere a informaţiilor de la populaţia ţintă pentru a 

răspunde la întrebările de evaluare  

 O combinaţie de metode 

 Un exercițiu care necesită anumite resurse 

Pe de altă parte, colectarea datelor: 

 Influenţează credibilitatea evaluării 

 Poate solicita cunoştinţe şi abilităţi speciale 

 Necesită o planificare precisă 



Planificarea colectării datelor  

 

 CE FEL DE DATE sunt necesare pentru a răspunde la întrebările de 

evaluare  

 Ce date EXISTĂ şi ce date trebuie să mai fie colectate 

 Ce SURSE de informaţii şi METODE selectaţi  

 CÂND aveţi nevoie de date 

 CINE va colecta informaţia necesară  

 



Tipuri de date 
 Ce fel?:  

 Cantitative (cifre) şi  

 Calitative (opinii, comportamente, motive) 

 De unde?:  

 Primare (colectate de către evaluator de la actorii care au legătură cu 

programul) şi  

 Secundare (surse scrise, colectate de către alţii) 

 Ce şi când?: 

 Longitudinale (colectate în cel puţin două rânduri – înainte şi în timpul 

evaluării) şi  

 Transversale (diferite tipuri de date colectate într-un interval de timp anumit) 



Metode de colectare a datelor 
 

 Colectarea datelor cantitative se referă la cifre – cât de multe? 

 

 

 Colectarea datelor calitative se referă la motive, sentimente, 

opinii – de ce, cum? 
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Colectarea datelor cantitative - 
sondajul 

 Sondajul este un instrument utilizat pentru colectarea informaţiilor 

cantitative utilizând un chestionar (structurat sau semi-structurat) 

 

 Sondajul poate fi realizat: 

 printr-un interviu faţă în faţă 

 la telefon 

 prin completarea individuală a chestionarelor  / formularelor, pe 

internet sau email 

 



Sondajul 
Când îl utilizăm Avantaje Dezavantaje 

Faţă în faţă 

Pentru a obţine informaţii 
de calitate pentru analiza 
statistică,  

Se utilizează un eşantion 
de dimensiuni mici 

- date de foarte bună calitate  

- persoanele relevante 

- rată crescută de răspuns 

- se pot utiliza chestionare mai lungi 

- necesită resurse bogate 

- poate  influenţa sau intimida 
respondentul 

La telefon 

Pentru a obţine informaţii 
de calitate pentru analiza 
statistică,  

eşantion de dimensiuni 
mici 

- date de calitate destul de bună 

- rată medie de răspuns 

-influentă mai mică asupra 
respondentului 

 

-necesită resurse bogate 

-chestionar mai scurt (5-10 min) 

- contact cu respondenţii  

 

 

Completare individuală 

Pentru analiza statistică, 

eşantion de dimensiuni 
mai mari 

- relativ ieftin 

- se pot utiliza chestionare mai lungi 

- exclude gradul de influenţare 

- date de o calitate mai slabă 

- rata răspunsului mai scăzută 



Sondajul – câteva sugestii 

 

 Gândiţi-vă dacă aveţi sau nu nevoie de asistenţă din exterior 

 Încercaţi să vă limitaţi doar la întrebările esenţiale  

 Stabiliţi rata ţintă de răspuns a sondajului 

 Planificaţi resursele pentru activitatea de urmărire a sondajului şi 

prelucrarea datelor 



Chestionarul – noţiuni de bază 

 

 Instrument util utilizat pentru a colecta informaţiile necesare 

 Poate conţine întrebări închise şi întrebări deschise 

 Întrebările închise pot fi: 

 Dihotomice (da/nu, adevărat/fals) 

 Alegeri multiple 

 Poate fi: semi-structurat sau structurat 



Chestionarul – câteva sugestii 
 Structura: 

 Scrisoare de explicaţie 

 Instrucţiunile de completare 

 Prezentarea chestionarului 

 Aranjarea întrebărilor 

 Întrebări demografice 

 Alte comentarii 

 Mulţumiri şi recomandări 

 Limitaţi numărul întrebărilor deschise 

 Întotdeauna testaţi înainte de a aplica! 



Cercetarea de birou 
 Cercetarea de birou este o analiză a datelor secundare 

 Surse formale 

 Surse informale 

 Beneficii – ieftin, eficient din punct de vedere al timpului  

 Riscuri – informație învechită, irelevantă, nu prezintă garanţii 

 Ce avem de făcut: 

 Discuţii în cadrul echipei  

 Discuţii cu factorii interesaţi 

 



Metode pentru colectarea datelor 
calitative  

 Interviu aprofundat – colectarea informaţiilor despre opiniile, 

atitudinile, comportamentul participanţilor la program 

 Focus grupuri – furnizarea de informaţii şi imagini din interior 

privind comportamentul şi atitudinile, utilizând dinamica grupului 

 Vizite la faţa locului – colectarea la prima mână a informaţiilor 

privind furnizarea de servicii, modificările de mediu 



Interviul aprofundat 
Utilizaţi-l atunci când 
doriţi … 

Avantaje Dezavantaje Resurse 

- să obţineţi informaţii 

aprofundate de la oameni 

bine informaţi  

- să intervievaţi persoane în 

poziţii importante cu agenda 

încărcată 

- să evitați reticienţa cuiva de 

a vorbi în grup 

-  un eşantion de dimensiuni 

mici 

- multe date şi detalii 

- opinii sincere 

- idei sau perspective noi 

- posibilitatea de a explica 

întrebările 

-flexibilitate în ceea ce 

priveşte posibilitatea de 

ajustare 

-necesită resurse bogate 

pentru un număr mare de 

oameni 

- volum  mare de informaţii 

- nevoia de un intervievator 

bun şi persoane bine 

informate 

- axat pe subiectele preferate 

-intervievator 

format 

- reportofon 

- o persoană care 

să transcrie şi să 

analizeze 

- spaţiu de 

întâlnire 
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Focus grupurile 
Utilizaţi-le atunci 
când doriţi să… 

Avantaje Dezavantaje Resurse 

- adresaţi întrebările 

de ce şi cum 

- obţineţi la prima 

mână imagini din 

interior privind 

atitudinile, 

comportamentul 

- testaţi/clarificaţi 

aspectele care apar în 

timpul evaluării 

 

- oferă răspunsuri detaliate, o 

varietate de opinii şi idei noi 

- dau libertate diferitelor 

perspective 

- permit consolidarea 

comentariilor/concluziilor 

anterioare 

-  permit introducerea de idei 

noi 

- pot dura mai puţin decât 

sondajele 

- dominare 

- resurse bogate 

- nevoia de  un 

moderator experimentat 

- nereprezentative 

- nevoia de a convoca 

mai mulţi oameni în 

acelaşi timp 

- moderator 

- reportofon 

- o persoană 

care să 

analizeze 

răspunsurile 

- spaţiu de 

întâlnire 
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Vizitele la faţa locului 

 Presupun vizitele la locaţiile unde se furnizează 
serviciile  

 Pot combina interviurile, observaţia şi focus grupurile 

 Adeseori sunt utilizate în cadrul: 

 Programelor sociale 

 Proiectelor de infrastructură  

 Nevoia de pregătiri prealabile 

http://www.ruraldevelopment.org/img/China_children.jpg


Selectarea metodelor de colectare a datelor 

 În funcţie de combinaţia dintre:  

 

Scop Resurse 

Semnificaţie 

statistică 
Constrângeri de 

timp 
 



      Eşantionarea 
 Un procedeul prin care este selectata o submultime a unei populatii astfel incit 

cunoscind anumite caracteristici ale submultimii pot fi estimate caracteristicile 

corespondente pentru intreaga populatie. 

 esantion: submultimea obtinuta in urma esantionarii. 

 reprezentativitate a unui esantion. Termenul de reprezentativitate are in  

    vedere calitatea esantionului de a fi asemanator populatiei din care este extras.  

 De reţinut: 

 Eșantion 

 Reprezentativitatea 

 Poate fi necesară o echilibrare 
 



Etapele eşantionării 

4 

. 

 

 Determinați cadrul de eșantionare 

 Selectați metodele de eșantionare 

 Determinați dimensiunea eșantionului 

 Efectuați activitatea de eșantionare 

 Colectați datele 

 
 



Cadrul de eşantionare 

Populația țintă 

Cadrul de eşantionare 

Procedura de selectare 

a eșantionului 

Eşantion 
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Metode probabilistice 

Metode de eşantionare 

Metode non-
probabilistice 

• Simplă aleatorie 
(randomizată) 

• Sistematică 

• Stratificată  

• Pe grupuri (cluster) 

• Multi-stadială 

• Raţională 

• Pe cote 

• Bulgăre de zăpadă 



 

 

Eşantionarea non-probabilistică 

 Rațională – unitățile sunt selectate pe baza 
raționamentului evaluatorului (expertului)  

 Pe cote – o combinație între eşantionarea stratificată, 
calculul elementar și selecţia nealeatorie a unităţilor  

 Bulgăre de zăpadă – presupune utilizarea unităților 
inițiale pentru generarea unităţilor suplimentare  

Utilizată atunci când: 
 Număr limitat de persoane care furnizează informaţia 

 Timpul şi bugetul sunt limitate 

 Este dificil să localizăm populaţia 

 Populaţie mică 

 Cel mai des este utiizată pentru colectarea datelor 
calitative 



 

 

Simplă aleatorie (randomizată) 
Simplă aleatorie –fiece individ al populației țintă, are 

aceleași șanse de a fi ales în eșantion. Ex.: extragerea 
numelui din pălărie. 

Avantaje: 

• acordă șanse egale de a fi în eșantion 

• este cel mai puţin părtinitoare 

Limitări: 

 necesită o listă exactă a populației 

 poate omite caracteristici (variabile) ale populației 
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 Fiecare individ este menționat pe o listă. Inițial se extrage în mod 

aliator numarul sau pasul de pornire,  iar ulterior la intervale 

regulate se alege o persoană. 

 Avantaje: 

 răspîndirea uniformă a eşantionului în rîndul populaţiei  

 este percepută și acceptată ca fiind metodă aleatorie 

 Dezavantaje: 

 necesită o listă exactă a populației 

 poate omite caracteristici (variabile) ale populației 

 

Eşantionarea sistematică 



 Populația țintă este împărţită pe grupuri (clusters) și un număr de 

grupuri sunt selectate în mod aleatoriu cu toate unitățile incluse 

 Avantaje:  

 Plasează unităţile într-un singur loc 

 Economie de timp de deplasare și 

 Reducere a costurilor 

 Dezavantaje: 

 Unitățile apropiate pot fi similare 

 

 

Eşantionarea pe grupuri (Cluster) 
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 Populaţia este împărţită în grupuri similare (straturi) şi unităţile din toate 

straturile sunt selectate în mod aleatoriu 

 Necesită o dimensiune a eşantionului pentru fiecare strat 

 Avantaje: 

 Ia în considerare caracteristicile populaţiei (variabilele) 

 O precizie mai mare a analizei  

 Administrare mai uşoară 

 Dezavantaje: 

 Straturile sunt greu de definit 

 Analiză mai complexă 

 Mai costisitoare 

Eşantionarea stratificată 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://nimarcospizza.com/foodimgs/quad_pizza.jpg&imgrefurl=http://nimarcospizza.com/&usg=__EXEocVeXPOmyMgjYpqF00uGLurw=&h=480&w=640&sz=242&hl=lt&start=414&um=1&tbnid=YmmqWtxcgaCUzM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=pizza+picture&ndsp=18&hl=lt&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7SKPB&sa=N&start=396&um=1


Eşantionarea multi-stadială 

 Avantaje:  
 Reducere a costurilor 
 Nu este nevoie de o listă completă a populaţiei 

 În practică poate combina diferite metode de eşantionare la niveluri 
diferite 
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 Dimensiunea eşantionului reprezintă întotdeauna un compromis între 

ceea ce este de dorit din punct de vedere statistic şi ceea ce este fezabil 

din punct de vedere practic 

 Metode pentru determinarea dimensiunii eşantionului: 

 Utilizarea dimensiunii eşantioanelor din studii similare 

 Utilizarea tabelelor pentru a găsi dimensiunea corespunzătoare a 

eşantionului 

 Utilizarea formulelor 

 

Determinarea dimensiunii 
eşantionului 



n= t2×q2/e2 pentru caracteristicile continuie 

și 

n=  t2×P(100-P)/e2  pentru caracteristici alternative 

Unde: 

T- valoarea teoretică corespunzătoare probabilității cu care se lucrează(de regulă 

P = 95%, iar t = 1,96) 

q – abaterea medie pătratică a distribuției caracteristicii care stă la baza elaborării 

eșantionului(q 2 = dispersia sau varianța V) 

P – procentul în care populația cercetată posedă caracteristica de eșantionare; 

e – eroarea limită de reprezentativitate admisă. 

Formule... 



 Sunt aplicate metodele non-probabilistice 

 Cînd selectaţi eşantionul, gândiţi-vă la: 

 Caracteristicile, aspectele importante pentru politică 

 Întrebarile de evaluare 

Determinarea calitativă a eşantioanelor 



 

 

Întrebări ??? 


