
Sesiunea 6.  
Analiza datelor 



Ce facem cu toate aceste lucruri? 

   Note din interviuri 

 Chestionare  

 Constatări ale cercetării de 
birou 

 Studii de caz 

 Serii de cifre 

 Anchete 

 … 
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Balanţa constatărilor evaluării 
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Care sînt datele calitative?  
 Informații acumulate în formă non-numerică 

 Exemple: 

 Note din interviuri 

 Înregistrări audio și video  

 Imagini  

 Diverse documente (procese verbale, e-mailuri, etc.) 

 Aceste date implică oameni și activitatea acestora, 
semne, simboluri și alte obiecte care “insuflă” sens 

 Cea mai comună formă a datelor calitative este ceea ce 
oamenii au spus și/sau au făcut 
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Ce este analiza calitativă a datelor? 

 Un set de procese și proceduri prin care trecem de la datele 
calitative acumulate la o formă explicativă, de întelegere, 
interpretare a ceea ce investigăm 

 Examinarea semnificației datelor calitative 

 Orientată către înţelegerea sentimentelor, valorilor, 
atitudinilor  

 De exemplu, analizînd datele interviurilor evaluatorul încearcă 
să identifice: 
 Opinia cuiva 

 Cum acea persoană a ajuns la acea opinie 

 Cum reacționează acea persoană la anumite situații 
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Studiu de caz 
 Studiile de caz nu verifică ipotezele, nici nu 

generalizează adevăruri, nu încearcă să identifice 
relaţii de cauză şi efect, dar se axează pe explorare şi 
descriere 

 Permite înţelegerea în profunzime a procesului, 
evenimentului sau situaţiei  

 Relevant în cazul în care întrebările de evaluare au 
drept scop obţinerea unor informaţii mai ample 
despre proces 
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Analiza conţinutului   
 Metodă calitativă de analiză a datelor prin care o 

mulțime de cuvinte dintr-un text sînt comprimate în 
cîteva categorii în baza unor reguli de codare 

 Codarea implică identificarea cuvîntelor/ 
frazelor/paragrafelor unui text care reprezintă o 
idee/concept/temă 

 Acestora li se atribuie o denumire de cod care 
reprezintă acea idee/concept/temă 
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Exemplu de codare (I) 
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Exemplu de codare (II) 
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Utilizarea analizei conţinutului 

 Utilă pentru un volum mare de date 

 Des utilizată la interpretarea întrebărilor cu răspuns 
deschis: sondajelor prin telefon, sondaje privind satisfacţia 
clienţilor 

 Deși numărarea cuvîntelor cel mai des întîlnite în text este 
o tehnică simplă și des utilizată, ea are o utilitate limitată 

 Codarea cea mai bună este cea exclusivă și exhaustivă 

 Automatizarea codării (software CAQDAS)  
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Analiza tematică 
 Sarcina cercetătorului este de a identifica un număr 

limitat de teme care reflectă adecvat informația din 
text  

 Este mai puțin dependentă de teoria specializată, 
fiind astfel mai accesibilă cercetătorilor cu experienţă 
redusă în analiza calitativă 
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Metode cantitative  
 Metodele cantitative sunt folosite pentru 

variabilele nominale, ordinale, de tip interval și 
de tip raport 

 Constatările sunt furnizate folosind statistica 
descriptivă şi inferenţială (modelare) 

 În unele cazuri evaluările sumative folosesc 
analiza cost-beneficiu (ABC) şi analiza cost-
eficacitate (ACE)  
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Scale de măsurare (1) 

   Scală nominală – valorile/observaţiile au un cod, 
care este ca o etichetă 

 Exemple: 

  în seturile de date şomerii pot fi codaţi cu 1, angajaţii 
cu 0  

  starea civilă a unei persoane poate fi codată cu Y 
dacă este căsătorită, N dacă este necăsătorită 

 Pot fi numărate, dar nu pot fi măsurate sau ordonate 
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Scale de măsurare (2)  

 Scală ordinală -  valorile/observaţiile pot fi clasificate 
(aranjate) sau li se poate ataşa un “rating” 

 Exemplu: 

  Cum evaluăm cursul de instruire? (5 - excelent, 1 - 
foarte slab) 

 Pot fi numărate sau clasificate, dar nu măsurate 
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Scale de măsurare (3)  
 Scală de interval – distanţa dintre oricare două 

unităţi de măsură (sau “intervale”) este aceeaşi.  

 Permite comparația dintre date. Ex. Diferența între 
100 IQ și 50 IQ este egală cu diferența dintre 100 IQ și 
150 IQ 

 Scală de raport – permite multiplicarea sau divizarea 
datelor. 

 Ex. 2 kg sunt jumătate din 4 kg și dublul unui kg 

 Cele mai multe caracteristici fizice (greutate, înaltime) pot 
fi măsurate astfel 
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“O imagine face cât o mie de cuvinte,  
iar un grafic face cât o mie de cifre” 

16 



Statistică descriptivă 

 Descrie ce anume arată datele 

 Foloseşte diferite tipuri de grafice şi tabele 

 Caracteristicile majore ale unei singure 
variabile: 

 distribuţia 

 tendinţa centrală 

 dispersia  
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Distribuţia 

 Sumarul frecvenţei anumitor valori 

 Distribuţiile pot fi reprezentate folosind 
procentaje sau grafice 

 Cea mai obişnuită este distribuţia normală 

 Exemplu: Distribuţia elevilor (cifre sau %) pe note 
în cadrul şcolii 
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Tendinţa centrală a distribuţiei 

 “Centrul” distribuţiei valorilor 

  Tipurile principale de estimări ale tendinţei 
centrale: 

  Media  

  Mediana 

  Modul  
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Media 

 Media este calculată prin împărţirea sumei 
tuturor valorilor de date la numărul total al 
valorilor de date 

 Exemplu: 

 Eşantionul este 5  3  54  93  83  22  17  19  

 Media = 37 
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Mediana 
 Valoarea din mijloc a şirului ordonat (numărul de 

valori – impar) sau media aritmetică a celor două 
valori din mijlocul şirului ordonat (numărul de 
valori – par) 

 Exemplu:  

 Date     27  7  6  4  28  13  96  

 Date ordonate    4  6  7  13  27  28  96 

 Mediana = 13, cu trei valori dedesubt şi trei valori 
deasupra 
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Modul 

 Valoarea care are cea mai mare frecvenţă într-
un set de valori  

 Exemplu:  

 Rezultatele de la examen: 10  8  5  7  8  9  7  8  

 Modul = 8  
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Dispersia 

 Variaţie între valorile din eşantion 

 Atunci când dispersia este mare/mică, valorile 
sunt “împrăştiate” la intervale mari/mici 

 Împrăştierea valorilor în jurul tendinţei 
centrale este măsurată prin amplitudine şi 
abaterea standard  
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Măsuri de dispersie 

 Amplitudinea  – diferenţa dintre cea mai mare 
şi cea mai mică valoare 

 Abaterea standard (SD): 

 SD are valori scăzute – datele au tendinţa de a fi 
foarte aproape de aceeaşi valoare (media) 

 SD are valori înalte – datele sunt “împrăştiate” pe o 
scară largă de valori 
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Statistica inferenţială  
 Ajunge la concluzii în baza unor dovezi (evidențe) 

 Indică gradul de probabilitate ca relaţia sau corelaţiile 
observate în eşantionul de date să descrie caracteristici ale 
populaţiei din care eşantionul a fost extras 

 Folosită în principal pentru modelele experimentale şi cvasi-
experimentale: 

 Testează ipotezele 

 Găseşte corelări 

 Anticipează 

 Compară variabilele şi încearcă să găsească cauzalitatea 
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Triangulaţie 

 Sintetizează datele provenite 
din surse existente diferite 

 Reduce impactul potenţialelor 
influenţe 

 Furnizează răspuns rapid când 
colectarea de date noi nu este 
eficientă din punct de vedere 
al costurilor 
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Cum să găsim o cale de mijloc 

 Prea multe date deranjează clientul 

 Prea puţine date supără clientul 

 Oferiţi răspunsuri doar la întrebările de 
evaluare 

 Păstraţi celelalte concluzii pentru 
următoarele evaluări 
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ANALIZA COST-BENEFICIU 
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Analiza cost – beneficiu (ACB): ecuaţie 
simplă cu variabile dificile 

 Analiza cost – beneficiu = Analiza beneficiu – cost  
(calculul beneficiului social net) 

 Costurile, beneficiile, timpul – principalele provocări ale 
analizei 

 3 tipuri de ACB: 

 ACB ex ante 

 ACB in medias res 

 ACB ex post 
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De ce să facem ACB? 

 Dacă beneficiul social net al proiectului/programului este 
pozitiv, atunci acesta duce/a dus la o repartizare mai 
eficientă a resurselor limitate ale societăţii 

 Scopul principal al ACB este de a ajuta la luarea deciziilor 
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Definiţii impacturi negative (costuri) şi 
pozitive (beneficii) 

COSTURI 

 În general – valoarea resurselor folosite la 
implementarea unei activităţi (politici publice), dar 
pot fi şi pierderi sau cîștiguri ratate  

BENEFICII 

 În general – cîștig, folos pe care-l are cineva 
(societatea) din ceva (de pe urma unei situații, 
activități etc.), dar pot fi şi costuri economisite sau 
pierderi recuperate 
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Metoda standard de stabilire a costului 
 (Povara administrativă impusă de stat) 

 Obligaţiune informaţională: raportare, înregistrare, aplicare pentru o 
permisiune etc. 

 Activitate administrativă (AA): colectarea datelor, calcularea indicatorilor, 
completarea formularelor etc. 

 Cost total AA = Preţ (Tarif * Timp) * Cantitate (Număr de entităţi * 
Frecvenţa)  

 

Act 
normativ/legislativ 

Obligaţiune 
informaţională 1 

Obligaţiune 
informaţională 2 

Obligaţiune 
informaţională n 

Activitate 
administrativă 1 

Activitate 
administrativă 2 

Activitate 
administrativă n 

Preţ: 
 Tarif 

 Timp 

Cantitate: 
 Număr de entităţi 

 Frecvenţa 
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Metoda standard de stabilire a costului (ex.) 

 Obligaţiune informaţională: Obţinerea certificatului privind 
lipsa sau existenţa restantelor faţă de bugetul public național 

 Activităţi administrative: deplasare la oficiul fiscal, întocmirea 
cererii – 1 oră 

 Tarif contabil – 100 lei/oră 

 Număr de entităţi – 5.000 pe an 

 Frecvenţa – 2 ori pe an 

 Costul total (povara administrativă impusă de stat asupra 
mediului de afaceri) = P (100 lei) * Q (10.000) = 1.000.000 lei pe 
an  
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Estimarea impacturilor prin metoda 

hedonistă  
 Hedonism: concepție etică potrivit căreia scopul vieții 

este plăcerea; cultul plăcerii 

 Valoarea impactului este stabilită indirect prin analiza 
opţiunilor alese de oameni 

 Ex: valoarea aerului curat este estimată indirect reieşind 
din modificarea preţurilor la imobil în diferite părţi a 
oraşului 

 Neajuns: alegerea este influenţată de mulţi factori 
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Estimarea impacturilor prin metoda 
disponibilitatea de a plăti 

 Definiţie: suma pe care oamenii sunt dispuşi s-o 
plătească pentru a obţine un rezultat dezirabil 
(beneficiu) sau a evita un rezultat nedorit (cost) 

 Realizare: sondaj 

 Neajunsuri:  
 Respondenţii nu pot estima exact suma 

 Răspunsurile diferă în timp  

 Răspunsurile diferă de realitate 
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Valoarea prevenirii efectelor 
(Comitet pentru Sănătate şi Siguranţă) 

http://www.hse.gov.uk/risk/theory/alarpcheck.htm 

 

 

Efecte Descriere succintă Valoare, £  

Fatal  1.336.800  

Accidente 

Incapacitate 

permanentă  

Dureri moderat-severe timp de 1-4 săptămîni, după 

care unele dureri pot apare în cazul unor activităţi. 

Limitare pentru anumite activităţi.  

207.200  

Grave Dureri minore-moderate timp de  2-7 zile. Restricţii la 

unele activităţi. Sănătate normală după 3-4 luni.  

20.500 

Uşoare  Accidente minore cu recuperare uşoară şi rapidă.  300 

Boli 

Incapacitate 

permanentă  

Similar accidentelor  193.100  

Alte cazuri de 

boli  

Absenţă mai mult de 1 săptămînă. Fără consecinţe 

permanente asupra sănătăţii.  

2.300 pe zi 

de absenţă  

Minore  Absenţă de pînă la 1 săptămînă.  Fără consecinţe 

permanente asupra sănătăţii.  

530 
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ACB şi timpul 
 Costurile şi beneficiile apar în diferite intervale de 

timp 

 Nu este corect să însumăm costurile sau beneficiile 
fără a ţine cont de timpul în care se vor produce 

 Valoarea monetară a costurilor sau beneficiilor peste 
5 ani nu este direct comparabilă cu valoarea 
costurilor şi beneficiilor de azi 

 Și invers, valoarea monetară a impacturilor de azi nu 
este direct comparabilă cu valoarea celor de ieri 
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Leul de azi  > Leul de mîine 
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Cum comparăm beneficiile şi costurile de azi cu cele 
de mîine și costurile de azi cu cele de ieri ?  
 Actualizare - procedură prin care o valoare din viitor este 

“adusă” în prezent sau o valoare de azi este “adusă” la o dată 
din trecut 

 Un cost sau un beneficiu care se obţine în anul “t” este 
transformat în valoarea actuală (V0) prin împărţirea lui la (1+i)t, 
unde “i” este rata de actualizare 

 Ex. La o rata de actualizare de 10% 1000 lei obţinuţi peste 5 ani 
valorează astăzi 1000/(1+10%)5 = 621 lei sau 1000 lei obţinuţi 
astăzi valorau 1000/(1+10%)5 = 621 lei cu 5 ani în urmă 

 
V0 = 

V 

(1+i)t 
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Mărimea ratei de actualizare contează 

 O rată de actualizare mai mare duce la o valoare actuală mai 
mică a impacturilor viitoare şi invers 
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Cum alegem rata de actualizare?  
 Pentru a asigura evaluarea pe aceleaşi criterii, 

deseori rata de actualizare este stabilită de 
Guvern sau instituţii internaţionale  

 Ex: Ghidul evaluarea impactului EU – 4% 

 O variantă pentru Republica Moldova este rata de 
bază a Băncii Naţionale a Moldovei – 7% 

 Efectul inflaţiei: preţuri curente vs constate la 
estimarea costurilor şi beneficiilor 
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Ce face Analiza cost-eficacitate (ACE)? 

 Calculează costul unei unităţi de beneficiu 
obţinut 

 Scop: de a identifica cea mai puţin costisitoare 
cale de a atinge un obiectiv 

Coeficient cost-eficacitate = 
Costuri 

Beneficii (vieţi salvate etc.) 
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ACE exemplu 
 Programul de reducere a numărului de cazuri de 

hepatită prin 2 opţiuni: 
A. Vaccinare 
B. Epurarea apei 

 Costuri: 
A. Cost 3.600 u.m., reducere cu 900 cazuri 
B. Cost 4.000 u.m., reducere cu 800 cazuri 

 Coeficient cost-eficacitate: 
A. 3.600 / 900 =  4,0 (cea mai puţin costisitoare) 
B. 4.000 / 800 =  5,0 
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Analiza cost – beneficiu  

în practică 



Calculul valorii actuale nete (V0): 
Distribuim costurile şi beneficiile în timp 
Anul 2007 2008 2009 2010 2011 

Beneficii 0 0 0 80 80 

Costuri 100 10 10 10 10 
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Calculăm beneficiile nete (beneficii - costuri) 
pentru fiecare an 

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 

Beneficii 0 0 0 80 80 

Costuri 100 10 10 10 10 

Beneficii nete -100 -10 -10 70 70 
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Calculăm factorul de actualizare pentru fiecare 
an 

V0 = V/(1+i)t = V * (1/(1+i)t) 
                              
                     factor de actualizare 

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 

Beneficii 0 0 0 80 80 

Costuri 100 10 10 10 10 

Beneficii nete -100 -10 -10 70 70 

Factorul de actualizare (la rata de 

actualizare 7%), 1/(1+7%)t 

1,00 0,93 0,87 0,82 0,76 
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Calculăm V0 (beneficii nete * factorul de 
actualizare) pentru fiecare an 

Valoarea actuală netă  (V0 total) = (- 100) + (- 9) + (- 9) + 57 + 53 = - 8  

Beneficii nete neactualizate = (- 100) + (- 10) + (- 10) + 70 + 70 = 20  

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 

Beneficii 0 0 0 80 80 

Costuri 100 10 10 10 10 

Beneficii nete -100 -10 -10 70 70 

Factorul de actualizare (la rata de 

actualizare 7%), 1/(1+7%)t 

1,00 0,93 0,87 0,82 0,76 

Valoarea actuală netă (V0) -100 -9 -9 57 53 
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