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CUVINTE CHEIE
Managementul proiectelor internaţionale, echipe de proiect în mediul virtual,
succesul proiectului, performanţa echipei, neuromanagement, factori de influenţă,
analiza componentelor principale, modelare, data mining, reţea neuronală, algoritm
C5.0.

1. INTRODUCERE
Fenomenul globalizării a determinat extinderea proiectelor dincolo de graniţele
naţionale, generând schimbări la nivelul economiei globale, a industriilor şi societăţilor
lumii dar, în acelaşi timp, a impus şi o readaptare şi actualizare a tehnicilor şi proceselor
de management al proiectului.
Necesitatea temei reiese din faptul că, deşi “proiectele internaţionale şi echipele
din mediul virtual reprezintă o realitate a ultimilor ani, precum şi un fenomen în
creștere, există un grad redus în ceea ce priveşte cercetarea în acest domeniu, fapt pentru
care mulţi dintre managerii de proiecte internaţionale, sunt încă destul de intimidaţi de
utilizarea echipelor în mediul virtual”1.

Rata de eşec a proiectelor internaţionale,

conform raportului Standish Chaos din anul 2009, este de 80%2, acest lucru fiind
confirmat de cercetări academice şi, bineînţeles, depinzând de diferite definiţii ce
caracterizează eşecul unui proiect (nu se obţin rezultatele dorite, depăşesc bugetul sau
perioada de timp stabilită). În schimb, în cadrul raportului din anul 2015, Standish
Chaos a modificat definiţia succesului unui proiect, trecând de la o definiţie centrată pe
îndeplinirea constrângerilor de timp, cost şi scop, la o definiţie în care propune ca
succesul să nu însemne, în mod necesar, îndeplinirea unui obiectiv predefinit, ci mai
degrabă obţinerea unui rezultat satisfacător. Această schimbare a determinat
modificarea rezultatelor raportului, de la o rată de succes de 27-31% la 36-41%.3
Această rată redusă de succes a proiectelor, se datorează complexităţii acestora, gradului
de risc ridicat, schimbărilor care au loc în timpul desfăşurării proiectului şi

1

Dumitraşcu, Iulia, Dumitraşcu, D., D., How to face globalization challenges through international
project management, Revista de Management și Inginerie Economică, ISSN 1583-624X, Vol. 14 nº 3
(57), Todesco Publishing House, 2015, disponibil la http://www.rmee.org.
2
Curlee, Wanda, Gordon, Robert, L., Complexity Theory and Project Management, p.61, John Wiley and
Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2011.
3
Dunbar, Gordon, Project Management Failures - Standish (Chaos) reports (1994-2015), 2016,
disponibil la https://www.linkedin.com/pulse/project-management-failures-standish-chaos-report-2015dunbar, accesat la 10 ianuarie 2018.
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imposibilităţii estimării exacte a timpului şi costurilor. Din acest motiv, considerăm că
evaluarea succesului unui proiect internaţional ar trebui raportată, în primul rând, la
îndeplinirea cerinţelor de calitate privind livrabilele şi satisfacţia clientului.
Prin prezentarea unei imagini complete şi clare asupra proiectelor internaţionale şi
managementului echipelor în mediul virtual, companiile pot fi încurajate în a se implica
în proiecte internaţionale şi în a investi tot mai mult în echipele de proiect din mediul
virtual, “pentru generearea cunoştinţelor, stimularea creativităţii, pentru crearea de
inovaţii, având un impact direct asupra avantajului competitiv”4.
“Drept urmare, rolul tot mai accentuat al acestui tip de proiecte, impune un studiu
în amănunt al caracteristicilor şi dimensiunilor acestuia, precum şi a schimbărilor, pe
care le generează la nivelul structurii managementului tradiţional al proiectelor.”5.
Totodată, pentru a asigura succesul proiectelor internaţionale, organizaţiile trebuie să
ştie cum să construiască o echipă în mediul virtual, să înţeleagă modul de funcţionare al
acesteia, să cunoască avantajele şi dezavantajele utilizării echipei în mediul virtual,
modul de selectare a celor mai adecvate instrumente virtuale – suport al proceselor
colaborative în cadrul echipei, precum şi prezentarea unor tehnici de motivare specifice,
în vederea creşterii performanţei şi a gradului de implicare a membrilor echipei.
Tema propusă pentru cercetare este intitulată „Studii privind rolul echipelor de
proiect din mediul virtual asupra performanţei managementului proiectelor
internaţionale”, se încadrează şi aduce contribuţii în domeniile prioritare CNCSIS
după cum urmează: Domeniul 9 – Cercetări socio-economice și umaniste, Direcția de
cercetare 9.1 – Noi metode manageriale, de marketing și dezvoltarea antreprenorială
pentru competitivitatea organizațională, Tematica de cercetare 9.1.1 – Managementul
bazat pe cunoaștere,

Tematica de cercetare 9.1.4. Sisteme şi mecanisme

organizaţionale managerial economice axate pe inovare şi Tematica de cercetare
9.1.11. Inovare şi competitivitate prin transferul internaţional de know–how managerial.
Obiectivul central al tezei de doctorat este identificarea principalelor provocări
privind managementul echipelor din mediul virtual, în cadrul proiectelor internaţionale,
precum şi a unor soluţii eficiente în vederea depăşirii acestora, pentru a amplifica
performanţa echipei din mediul virtual, cu scopul creşterii ratei de succes a proiectelor
internaţionale. Ca şi obiective generale, distingem:

4
5

Dumitraşcu, Iulia, Dumitraşcu, D., D., op.cit. , 2015.
Dumitraşcu, Iulia, Dumitraşcu, D., D., op.cit, 2015.
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• prezentarea

stadiului

actual

al

cunoaşterii

ştiinţifice

în

domeniul

managementului proiectelor internaţionale;
• analiza sistemică a modului de funcţionare al sistemului-proiect internaţional,
a elementelor principale ale sistemului, precum şi a forţelor de influenţă asupra
succesului acestuia;
• analiza influenţei performanţei echipei de proiect din mediul virtual şi a
culturii construite în cadrul acesteia, asupra creşterii ratei de succes a proiectelor
internaţionale.
Urmărind anumite cauze care conduc la eşecul proiectelor internaţionale,
identificate în literatura de specialitate, punctul de plecare în cercetarea realizată îl
constituie ideea că lipsa de performanţă a managementului proiectelor se datorează unei
gestiuni şi performanţe scăzute a echipei de proiect, în mod deosebit, a echipei de
proiect din mediul virtual. Astfel, ipotezele cercetării sunt următoarele:
• Ipoteza 1: Echipele de proiect din mediul virtual gestionate eficient, determină
o performanţă ridicată a managementului proiectelor internaţionale, şi deci o
creştere a ratei de succes a acestora.
• Ipoteza 2: Dimensiunile culturii naţionale căreia aparţin membrii echipei de
proiect internaţional din mediul virtual, influenţează performanţa echipei.
• Ipoteza 3: Alegerea adecvată a instrumentelor de colaborare online, ţinând
cont de aspectele culturale, influenţează în mod pozitiv performanţa echipelor de
proiect internaţional din mediul virtual.
• Ipoteza 4: Selecţia membrilor echipei de proiect internaţional din mediul
virtual ar trebui să fie bazată, în principal, pe abilităţile soft ale acestora.
• Ipoteza 5: Proiectele internaţionale cu echipe în mediul virtual au o cultură
caracterizată prin următoarele dimensiuni: orientare spre obiective, orientare
externă echilibrată, disciplină relaxată, dimensiune profesională, orientare către
membrii echipei, sistem închis, grad ridicat de acceptare a stilului de leadership,
grad ridicat de identificare cu proiectul.
• Ipoteza 6: Alegerea adecvată a platformei virtuale şi gradul ridicat de simulare
a realităţii fizice, influenţează în mod pozitiv performanţa echipelor din mediul
virtual.
• Ipoteza 7: Aplicarea tehnicilor de neuromanagement în gestiunea echipelor de
proiect din mediul virtual, determină o creştere a performanţei acestora.
8

Metodologia de cercetare care va fi utilizată cuprinde diferite metode: cercetarea
bibliografică, interviul în profunzime, metoda anchetei pe bază de chestionar, metoda
analizei statistice univariate, bivariate, multivariate şi metoda tehnicii modelării.
În cadrul cercetării bibliografice se vor folosi diferite surse secundare, precum
cărţi, articole ştiinţifice din reviste de specialitate, tratate, rapoarte de cercetare,
informaţii specifice din domeniul management, regăsite pe site-uri ale instituţiilor
specializate în acest domeniu. În ceea ce priveşte metodologia de cercetare din surse
primare, vom aborda o metodă mixtă, calitativă şi cantitativă, prin intermediul
interviului în profunzime şi chestionarului de opinie, urmărind testarea ipotezelor,
determinarea unor relaţii între variabile şi crearea unor modele predictive. Chestionarul
anchetei va fi structurat, teoretic, în şapte părţi şi va cuprinde itemi sub forma unei liste
de întrebări închise, cu răspunsuri standardizate, în scală, dihotomice, polihotomice, dar
şi întrebări deschise, pentru a obţine răspunsuri mai bogate în informaţie din partea
respondenţilor. Prin intermediul chestionarului vor fi culese, în principal, date
cantitative. Culegerea datelor calitative se va realiza, în cea mai mare parte, prin
intermediul metodei interviului în profunzime, semi-structurat, care va fi adresat unui
eşantion redus de manageri de proiecte internaţionale, aparţinând unor culturi şi
naţionalităţi diferite, în vederea obţinerii unor informaţii cât mai bogate şi a unor opinii
diverse privind managementul proiectelor internaţionale cu echipe în mediul virtual.
Pentru analiza datelor cantitative şi datelor calitative, care vor fi colectate prin
intermediul chestionarului, vom utiliza programul IBM SPSS Statistics şi IBM SPSS
Modeler. Analiza univariată presupune prezentarea caracteristicilor variabilelor
măsurate în cercetarea realizată. În cadrul analizei bivariate va fi analizată relaţia dintre
două variabile, prin intermediul tabelelor încrucişate. Analiza multivariată, factorială, va
permite identificarea unor corelaţii între mai multe variabile. Prin intermediul tehnicii
modelării va fi analizat comportamentul diferiţilor factori de influenţă, ceea ce va
permite crearea unor modele predictive.
În ceea ce priveşte structura, teza de doctorat este organizată pe trei părţi: I.
Stadiul actual al cunoaşterii ştiinţifice în domeniul managementului proiectelor
internaţionale; II. Analiza sistemică a proiectelor internaţionale cu echipe în mediul
virtual; III. Studiu privind rolul echipelor de proiect din mediul virtual în creşterea ratei
de succes a proiectelor internaţionale. La acestea se adaugă capitolul de concluzii finale,
contribuţii personale şi direcţii viitoare de cercetare.
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PARTEA
I.
STADIUL
CUNOAŞTERII ŞTIINŢIFICE
MANAGEMENTULUI
INTERNAŢIONALE

ACTUAL
AL
ÎN DOMENIUL
PROIECTELOR

Obiectivul principal al părţii întâi a tezei este prezentarea stadiului actual al
cunoaşterii ştiinţifice în domeniul managementului proiectelor internaţionale, pentru a
stabili principalele direcţii de cercetare, iar obiectivele specifice sunt următoarele:
•

Definirea elementelor conceptuale din domeniul managementului proiectelor
internaţionale şi prezentarea diferitelor opinii ale autorilor, care au abordat acest
domeniu;

•

Evidenţierea importanţei utilizării echipelor din mediul virtual în proiectele
internaţionale, luând în considerare avantajele şi dezavantajele;

•

Stabilirea dimensiunilor şi caracteristicilor echipei din mediul virtual;

•

Identificarea abilităţilor necesare managerului de proiect internaţional, pentru a
gestiona eficient o echipă din mediul virtual;

•

Identificarea provocărilor pe care le întâmpină managerii de proiect internaţional
în gestiunea echipelor din mediul virtual.
În cadrul părţii I a lucrării vom analiza elementele conceptuale ale

managementului proiectului internaţional şi ale echipei de proiect din mediul virtual, pe
baza cercetării bibliografice, din surse aparţinând, preponderent, literaturii de
specialitate străine. Astfel, în capitolul 2, va fi prezentată evoluţia proiectelor
internaţionale, vor fi definiţi termeni specifici domeniului de management al proiectului
internaţional, se vor identifica tipurile de proiect internaţional, caracteristicile acestora
precum şi provocările care apar privind gestionarea lor. De asemenea, prezentarea
principalelor diferenţe dintre un proiect standard şi unul internaţional, precum şi a
criteriilor determinante în asigurarea succesului proiectului internaţional, reprezintă
aspecte cu o importanţă deosebită. În cadrul capitolului 3, sunt abordate elementele
conceptuale privind managementul echipelor de proiect din mediul virtual, definiţii
privind termenii utilizaţi în acest domeniu, sunt prezentate caracteristicile, avantajele şi
dezavantajele echipelor de proiect internaţional din mediul virtual, precum şi
provocările gestionării acestui tip de echipe de proiect. Totodată, aspectele privind
10

evidenţierea abilităţilor necesare managerului echipei de proiect internaţional,
propunerea unui model privind abilităţile membrilor echipei de proiect internaţional din
mediul virtual, precum şi analiza anumitor tehnologii de colaborare online, reprezintă
elemente cu o foarte mare importanţă în derularea cercetării empirice. Capitolul 4
cuprinde concluziile privind stadiul actual al cunoaşterii şţiinţifice în domeniul abordat.

PARTEA A II-A. ANALIZA SISTEMICĂ A
PROIECTELOR
INTERNAŢIONALE
CU
ECHIPE ÎN MEDIUL VIRTUAL
Partea a II-a a tezei vine să completeze şi să aprofundeze rezultatele cercetării
bibliografice din prima parte, contribuind la clarificarea modului de funcţionare a
proiectelor internaţionale cu echipe în mediul virtual, prin propunerea unui model
teoretic. Se clarifică astfel, funcţionarea acestuia, explicarea modului în care
interacţionează elementele sistemului şi se prezintă interacţiunea sistemului cu mediul.
Totodată, pentru o descriere cât mai precisă a sistemului şi pentru a contribui la o mai
bună înţelegere a acestuia vom analiza atributele care identifică şi diferenţiază în mod
unic sistemele din aceeaşi categorie. Pentru a evidenţia complexitatea sistemului –
proiect internaţional, vom reprezenta managementul proiectului ca un subsistem, prin
intermediul subsistemelor care îl compun şi vom analiza, în detaliu, subsistemul echipei
de proiect internaţional din mediul virtual, având în vedere importanţa resurselor umane
în funcţionarea sistemului.
Astfel, obiectivul general al părţii secunde a lucrării este analiza modului de
funcţionare al sistemului proiectului internaţional, a elementelor principale ale
sistemului, precum şi a forţelor de influenţă asupra succesului acestuia, obiectivele
specifice fiind:
•

Stabilirea modului în care dimensiunile culturale naţionale ale membrilor
echipei din mediul virtual, influenţează performanţa echipei;

•

Stabilirea tipului de cultură care trebuie construită în cadrul echipei din mediul
virtual, conform modelului cultural organizaţional al lui Hofstede şi Waisfisz,
pentru a asigura o performanţă ridicată a acesteia;
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•

Stabilirea modului în care trebuie realizată recrutarea membrilor echipei din
mediul virtual;

•

Identificarea gradului de comunicare virtuală între membrii echipei, astfel încât
această comunicare să aibă un impact pozitiv asupra performanţei echipei;

•

Identificarea celor mai eficiente instrumente de comunicare informatizate,
ţinând cont de aspectele culturale;

•

Stabilirea modului în care trebuie aleasă platforma virtuală şi identificarea
măsurii în care realitatea virtuală trebuie să simuleze realitatea fizică, pentru a
construi o echipă virtuală eficientă;

•

Stabilirea modalităţilor de aplicare ale tehnicilor de neuromanagement în
gestiunea echipelor de proiect internaţional din mediul virtual, pentru depăşirea
provocărilor specifice şi asigurarea performanţei.
În capitolul 5 sunt prezentate elementele specifice proiectelor internaţionale

abordate sistemic, cu accent pe procesul de management şi evidenţierea importanţei
acestuia în asigurarea succesului proiectului internaţional. Capitolul 6 abordează echipa
de proiect din mediul virtual, ca un subsistem al proiectului internaţional, cu accent
asupra comunicării interculturale şi analizei influenţei celor şase dimensiuni culturale
naţionale asupra preferinţelor faţă de anumite instrumente de colaborare online şi asupra
motivării în munca din mediul virtual. De asemenea, o importanţă deosebită o au
propunerile privind modelul cultural al proiectului internaţional cu echipe în mediul
virtual şi introducerea unor elemente de neuromanagement în vederea eficientizării
echipei de proiect din mediul virtual. Capitolul 7 cuprinde concluziile cu privire la
aspectele studiate în cadrul părţii a II-a.

PARTEA A III- A. STUDIU PRIVIND ROLUL
ECHIPELOR

DE

PROIECT

DIN

MEDIUL

VIRTUAL ÎN CREŞTEREA RATEI DE SUCCES
A PROIECTELOR INTERNAŢIONALE
Rezultatele cercetărilor bibliografice realizate în partea I şi a II-a a tezei reprezintă
baza informaţională teoretică, de sprijin, în construirea ipotezelor studiului empiric
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întreprins în cadrul părţii a III- a a lucrării, în vederea analizei legăturilor de influenţă,
în principal, între succesul proiectului internaţional, performanţa echipei din mediul
virtual şi cultura construită în cadrul proiectului internaţional. Prin intermediul unei
metode de cercetare combinate, care include ancheta pe bază de chestionar desfăşurată
prin intermediul mijloacelor electronice, precum şi interviul în profunzime, semistructurat, realizat on-line şi telefonic, vom culege date cantitative şi calitative, care vor
fi analizate statistic, respectiv, interpetate calitativ, în vederea validării ipotezelor
cercetării. De asemenea vom procesa datele obţinute cu ajutorul tehnicii modelării, în
vederea validării modelului teoretic propus.
Obiectivul general al celei de a III-a părţi a tezei, urmăreşte analiza influenţei
performanţei echipei de proiect din mediul virtual şi a culturii construite în cadrul
acesteia, asupra creşterii ratei de succes a proiectelor internaţionale.
Obiectivele specifice sunt următoarele:
•

Evidenţierea importanţei cercetărilor privind managementul echipei de proiect
internaţional din mediul virtual;

•

Identificarea factorilor de creştere a ratei de succes a proiectelor internaţionale;

•

Identificarea factorilor care influenţează performanţa echipelor de proiect
internaţional din mediul virtual;

•

Evidenţierea influenţei pozitive, pe care o au echipele de proiect din mediul
virtual în creşterea ratei de succes a proiectelor internaţionale;

•

Identificarea gradului de conştientizare a influenţei dimensiunilor culturii
naţionale căreia aparţin membrii echipei de proiect internaţional din mediul
virtual, asupra performanţei echipei;

•

Stabilirea principalilor factorilor care generează motivaţia şi satisfacţia în
munca din mediul virtual;

•

Stabilirea principalelor abilităţi profesionale necesare membrilor echipei de
proiect internaţional din mediul virtual;

•

Identificarea gradului de comunicare virtuală între membrii echipei, astfel încât
această comunicare să aibă un impact pozitiv asupra performanţei echipei de
proiect internaţional din mediul virtual;

•

Identificarea celor mai eficiente instrumente de comunicare informatizate,
ţinând cont de aspectele culturale;
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•

Identificarea dimensiunilor culturii proiectului internaţional cu echipe în mediul
virtual, pentru a asigura o performanţă ridicată a acestora;

•

Identificarea măsurii în care sunt aplicate tehnici de neuromanagement, în
vederea amplificării performanţei echipei de proiect internaţional din mediul
virtual.
Ipotezele studiului întreprins:

•

Ipoteza1: Echipele de proiect din mediul virtual gestionate eficient, determină
o performanţă ridicată a managementului proiectelor internaţionale şi deci, o
creştere a ratei de succes a acestora.

•

Ipoteza 2: Dimensiunile culturii naţionale căreia aparţin membrii echipei de
proiect internaţional din mediul virtual, influenţează performanţa echipei.

•

Ipoteza 3: Alegerea instrumentelor de colaborare online, ţinând cont de
aspectele culturale, influenţează în mod pozitiv performanţa echipelor de
proiect internaţional din mediul virtual.

•

Ipoteza 4: Selecţia membrilor echipei de proiect internaţional din mediul
virtual ar trebui să fie bazată, în principal, pe abilităţile soft ale acestora.

•

Ipoteza 5: Proiectele internaţionale cu echipe în mediul virtual au o cultură
caracterizată prin următoarele dimensiuni: orientare spre obiective, orientare
externă echilibrată, disciplină relaxată, dimensiune profesională, orientare către
membrii echipei, sistem închis, grad ridicat de acceptare a stilului de leadership,
grad ridicat de identificare cu proiectul.

•

Ipoteza 6: Alegerea platformei virtuale şi gradul ridicat de simulare a realităţii
fizice, influenţează în mod pozitiv performanţa echipelor din mediul virtual.

•

Ipoteza 7: Aplicarea tehnicilor de neuromanagement în gestiunea echipelor de
proiect din mediul virtual, determină o creştere a performanţei acestora.
Capitolul 8 prezintă metodologia cercetării, metodele de cercetare calitativă şi

cantitativă, precum şi analiza datelor colectate. Astfel, datele colectate prin intermediul
interviului în profunzime vor fi interpretate calitativ, iar datele colectate prin
intermediul anchetei pe bază de chestionar vor fi analizate statistic cu ajutorul
programului IBM SPSS Statistics, în vederea validării ipotezelor cercetării. De
asemenea vom procesa datele obţinute cu ajutorul tehnicii modelării, prin intermediul
programului IBM SPSS Modeler. Capitolul 9 cuprinde concluziile referitoare la
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rezultatele cercetării privind rolul echipelor de proiect internaţional din mediul virtual,
în creşterea ratei de succes a proiectelor internaţionale.

10. CONCLUZII FINALE, CONTRIBUŢII
PERSONALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE
CERCETARE
În acest capitol sunt rezumate concluziile întregii cercetări, contribuţiile personale,
valorificarea acestora prin participarea la conferinţe şi publicarea lor în reviste
recunoscute, precum direcţiile viitoare de cercetare şi limitele cercetării.

10.1. CONCLUZII FINALE
Cercetările întreprinse şi prezentate în cadrul capitolelor anterioare, au contribuit
la îndeplinirea obiectivului central al tezei, şi anume, identificarea principalelor
provocări privind managementul echipelor de proiect internaţional din mediul virtual,
identificarea unor soluţii pentru depăşirea acestora, în vederea amplificării performanţei
echipei şi stabilirea unei corelaţii directe între performanţa echipei din mediul virtual şi
succesul

proiectului

internaţional,

rezultat

al

performanţei

ridicate

privind

managementul proiectului. Astfel, putem afirma că prin rezultatele obţinute, teza de
doctorat aduce contribuţii importante la dezvoltarea managementului proiectului
internaţional şi al echipei de proiect din mediul virtual.

În urma cercetării desfăşurate, au fost validate următoarele ipoteze:
• Ipoteza 1: Echipele de proiect din mediul virtual gestionate eficient, determină o
performanţă ridicată a managementului proiectelor internaţionale, şi deci o
creştere a ratei de succes a acestora.
Prin intermediul analizei principalelor componente cu ajutorul programului IBM
SPSS Statistics, am obţinut informaţii relevante privind factorii de influenţă
asupra succesului proiectelor internaţionale, iar decizia de a crea o echipă de
proiect în mediul virtual faţă de cea de a crea o echipă tradiţională, reprezintă o
componentă cu o pondere ridicată în cadrul unuia dintre cei doi factori identificaţi
cu influenţă majoră asupra succesului proiectului internaţional. De asemenea, prin
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intermediul tehnicii modelării, cu ajutorul algoritmului de data mining – reţea
neurală, din cadrul programului IBM SPSS Modeler, a fost creat un model
predictiv, în cadrul căruia cel mai important predictor identificat este ‘Crearea
echipei de proiect: echipa în mediul virtual vs echipa tradiţională’.
• Ipoteza 2: Dimensiunile culturii naţionale căreia aparţin membrii echipei de
proiect internaţional din mediul virtual, influenţează performanţa echipei.
Prin intermediul analizei componentelor principale am identificat că aspectele
culturale reprezintă unul dintre factorii majori de influenţă asupra performanţei
echipei de proiect internaţional din mediul virtual, o pondere foarte mare având-o
selecţia membrilor echipei de proiect internaţional, luând în considerare
caracteristicile culturilor naţionale, cât şi selecţia instrumentelor de comunicare şi
colaborare online, ţinând cont de aspectele culturilor naţionale din care provin
membrii echipei de proiect. Astfel a fost validată şi Ipoteza 3.
Totodată, modelului predictiv creat prin intermediul algoritmului de data mining
C5.0, a revelat faptul că, două dintre cele mai importante câmpuri care stau la
baza construirii arborelui de decizie sunt: ‘cultura construită în cadrul echipei de
proiect din mediul virtual’ şi ‘selecţia membrilor echipei de proiect din mediul
virtual, ţinând cont de caracteristicile culturilor naţionale din care provin
candidaţii’.
• Ipoteza 3: Alegerea instrumentelor de colaborare online, ţinând cont de aspectele
culturale, influenţează în mod pozitiv performanţa echipelor de proiect
internaţional din mediul virtual.
Această ipoteză a fost validată, aşa cum am specificat şi mai sus, prin intermediul
analizei multivariate factoriale, metoda componentelor principale.
• Ipoteza 4: Selecţia membrilor echipei de proiect internaţional din mediul virtual
ar trebui să fie bazată, în principal, pe abilităţile soft ale acestora.
Majoritatea respondenţilor au ales ca abilităţi principale necesare membrilor
echipei de proiect internaţional din mediul virtual, ca fiind cele soft: abilităţile de
colaborare

(lucru

în

echipă,

răbdare,

corectitudine,

etică),

trăsăturile

comportamentale (încrederea în sine, creativitatea, a fi proactiv, toleranţa la
imprevizibil) şi abilităţile de comunicare interpersonală. Totodată, majoritatea
respondenţilor au susţinut că principalul aspect de influenţă asupra performanţei
echipei îl reprezintă selecţia membrilor echipei de proiect din mediul virtual, pe
baza competenţelor şi abilităţilor necesare în mediul de lucru virtual.
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• Ipoteza 5: Proiectele internaţionale cu echipe în mediul virtual au o cultură
caracterizată prin următoarele dimensiuni: orientare spre obiective, orientare
externă echilibrată, disciplină relaxată, dimensiune profesională, orientare către
membrii echipei, sistem închis, grad ridicat de acceptare a stilului de leadership,
grad ridicat de identificare cu proiectul.
Şapte din cele opt dimensiuni propuse au fost susţinute de majoritatea
participanţilor la studiu, înregistrându-se un procent mai redus în privinţa
structurii interne flexibile a proiectului şi a faptului că ar exista o orientare către
membrii echipei şi asumarea responsabilităţii faţă de bunăstarea lor. Modelul a
fost validat şi prin intermediul analizei factoriale. Prin aplicarea metodei analizei
principalelor componente am constatat faptul că dimensiunile modelului propus
pentru analiză (Modelul culturii proiectului internaţional cu echipe în mediul
virtual- MCPI-EMV) au fost validate prin intermediul următoarelor caracteristici
evaluate de către respondenţi prin intermediul chestionarului de opinie: echipa de
proiect internaţional urmăreşte îndeplinirea cerinţelor clientului, membrii echipei
sunt capabili să îşi asume riscuri, selecţia membrilor se face pe baza abilităţilor de
lucru în mediul virtual, încrederea şi conexiunile dintre membri sunt construite
într-un ritm lent, precum şi faptul că proiectul internaţional prezintă o structură
internă fluidă, control redus şi grad ridicat de improvizaţie, acestea având cea mai
mare pondere în definirea MCPI-EMV.
• Ipoteza 6: Alegerea platformei virtuale şi gradul ridicat de simulare a realităţii
fizice, influenţează în mod pozitiv performanţa echipelor din mediul virtual.
Majoritatea participanţilor la studiu au răspuns că performanţa echipei de proiect
din mediul virtual poate fi îmbunătăţită prin intermediul unor instrumente de
colaborare online avansate, care să simuleze într-o măsură cât mai mare realitatea
fizică. Astfel, am constatat că tehnologiile de colaborare online încă trebuie
îmbunătăţite, pentru a asigura o mai mare eficienţă privind comunicarea şi un grad
ridicat de socializare, la un nivel cât mai apropiat de echipele tradiţionale. În plus,
la întrebarea privind eficienţa tehnologiilor de colaborare, pe primul loc s-a regăsit
video-conferinţa cu suport grafic şi funcţii de partajare a desktop-ului şi fişierelor,
deoarece reuneşte într-o mare măsură toate mijloacele de comunicare. În acest
mod ar putea fi limitate dezavantajele generate de lipsa prezenţei fizice.
• Ipoteza 7: Aplicarea tehnicilor de neuromanagement în gestiunea echipelor de
proiect din mediul virtual, determină o creştere a performanţei acestora.
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În urma aplicării analizei factoriale asupra setului de date obţinut în cadrul
întrebării trei, privind factorii de influenţă asupra performanţei echipei de proiect
din mediul virtual, am identificat trei factori de influenţă majoră, iar cel de-al
doilea are în componenţa sa variabila privind tehnicile de neuromanagement,
reprezentate de utilizarea unor programe de antrenament ale abilităţilor cognitive
ale membrilor echipei de proiect, care a înregistrat un nivel ridicat de influenţă.
De asemenea, modelul predictiv generat prin intermediul tehnicii modelării, a
revelat faptul că principalul predictor în construcţia arborelui de decizie este
reprezentat de ‘utilizarea unor programe de antrenament ale abilităţilor cognitive
ale membrilor echipei de proiect’.

Principalele concluzii referitoare la stadiul actual al cunoaşterii ştiinţifice în
domeniul managementului proiectelor internaţionale cu echipe de proiect în
mediul virtual:
•

În urma analizei literaturii de specialitate, am constatat că există puţine
cercetări în domeniul abordat, ca urmare a noutăţii privind acest subiect. Lipsa
informaţiilor limitează şi generează confuzie în rândul managerilor de proiect,
care urmează şi aplică tehnici şi metode de management corespunzătoare
proiectului tradiţional, fapt ce conduce, într-o mare măsură, la eşecul
proiectului internaţional. De asemenea, nu există studii referitoare la influenţa
pe care o poate avea echipa de proiect din mediul virtual asupra performanţei
managementului proiectului internaţional, şi deci asupra succesului acestuia.

•

Literatura de specialitate din România abordează într-o foarte mică măsură
acest domeniu, fapt pentru care construcţia bazei teoretice a cercetării s-a
sprijinit, în principal, pe literatura străină.

•

Am constatat o nevoie de a scoate în evidenţă complexitatea proiectelor
internaţionale, în vederea unei mai mari conştientizări din partea organizaţiilor
şi managerilor de proiect internaţional, pentru a înţelege necesitatea adaptării
tehnicilor şi metodelor tradiţionale de management. Astfel, am identificat şi
prezentat principalele caracteristici ale proiectelor internaţionale, tipologia
acestora şi diferenţele dintre proiectul standard/tradiţional şi cel internaţional.

•

Am identificat principalele criterii, care stau la baza succesului proiectelor
internaţionale: abordarea flexibilă a managementului proiectelor, care
depăşeşte tripla constrângere; definirea corectă şi clară a scopului şi
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obiectivelor proiectului internaţional, selecţia membrilor echipei de proiect
internaţional din mediul virtual, trebuie realizată în baza unor competenţe şi
abilităţi specifice; comunicarea eficientă între membrii echipei de proiect
internaţional, care depinde de selecţia instrumentelor de colaborare on-line şi a
tehnicilor de comunicare specifice mediului de colaborare virtual.
•

Am scos în evidenţă necesitatea cunoaşterii avantajelor şi dezavantajelor
deciziei de a crea o echipă de proiect în mediul virtual şi am arătat că procesul
construcţiei unei astfel de echipe, este unul complex, iar stabilirea profilului
membrilor echipei de proiect, în privinţa competenţelor specifice mediului de
lucru virtual, reprezintă o etapă esenţială. Cu toate acestea, am constatat că,
informaţiile cu privire la abilităţile membrilor echipei de proiect din mediul
virtual sunt foarte reduse, cele mai multe concentrându-se asupra
competenţelor managerului de proiect internaţional.

•

Am identificat, multiculturalitatea, ca una dintre principalele provocări pentru
managerii de proiect internaţional, în gestionarea echipelor din mediul virtual.
Cu toate acestea, nu există suficiente studii care să stabilească în ce măsură
dimensiunile culturale naţionale influenţează performanţa echipei de proiect
din mediul virtual.

•

Apariţia mediului de lucru virtual, ca urmare a dezvoltării tehnologiei
informaţiei şi comunicaţiilor, a condus la apariţia unor noi riscuri privind
siguranţa şi sănătatea în muncă. Am constatat că nu există cercetări şi nici
informaţii referitoare la acest subiect în literatura de specialitate, fapt pentru
care am considerat că identificarea acestor riscuri, poate constitui un ajutor
pentru managerii de proiect în stabilirea unor strategii eficiente pentru
prevenirea acestora, astfel încât performanţa echipelor de proiect internaţional
din mediul virtual, să nu fie afectată. Principalele riscuri identificate sunt
riscurile psiho-sociale, stresul fiind unul dintre cele mai complexe fenomene de
studiat şi analizat, în concordanţă cu caracteristicile mediului de lucru virtual şi
de proiect internaţional.
Principalele concluzii cu privire la analiza sistemică a proiectelor

internaţionale cu echipe în mediul virtual:
•

În urma studiului bibliografic am remarcat faptul că, nu există o astfel de
abordare a proiectelor internaţionale, ceea ce ar fi contribuit la o mai mare
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claritate asupra modului de funcţionare al acestora. Proiectul internaţional poate
fi văzut ca un sistem al sistemelor, ca urmare a complexităţii sale. Astfel, au fost
analizate elementele specifice, subsistemele acestuia, procesul de transformare,
atributele sistemului, componentele mediului

şi influenţa acestora asupra

funcţionării sistemului, precum şi resursele sistemului.
•

Sistemul – proiect internaţional, ca urmare a complexităţii sale, trebuie să fie un
sistem flexibil, care să se poată adapta mediului exterior în continuă schimbare,
recreând condiţiile corespunzătoare şi necesare desfăşurării activităţilor specifice.

•

Se constată o importanţă deosebită în funcţionarea sistemului – proiect
internaţional, a subsistemului echipă de proiect din mediul virtual şi a
principalelor rezultate ale acestuia, reprezentate de performanţa echipei şi
satisfacţia membrilor echipei. Astfel am analizat anumite componente relevante
ale procesului dinamicii din cadrul acestui subsistem.

•

În literatura de specialitate, multiculturalitatea şi comunicarea interculturală
reprezintă unele dintre cele mai importante provocări privind managementul
echipei de proiect internaţional din mediul virtual, fapt care ne-a condus la
realizarea unei analize a celor şase dimensiuni culturale naţionale (distanţa faţă
de putere, individualism vs colectivism, masculinitate vs feminitate, evitarea
incertitudinii, orientarea pe termen lung, indulgenţă vs reţinere), ceea ce a permis
stabilirea modului în care acestea pot influenţa comunicarea, prin încrederea pe
care indivizii aparţinând diferitelor dimensiuni culturale, o acordă instrumentelor
electronice, analiză care poate contribui în procesul de selecţie a celor mai
adecvate tehnologii de colaborare on-line, astfel încât comunicarea să fie cât mai
eficientă.

•

În ceea ce priveşte impactul culturii naţionale asupra culturii proiectului, nu
putem vorbi de o cultură naţională dominantă, deoarece membrii echipei de
proiect aparţin mai multor naţiuni, fiind dispersaţi geografic. Astfel, putem vorbi
de dimensiuni culturale naţionale dominante sau preferate pentru munca în
mediul virtual.

•

Provocările privind comunicarea interculturală pot fi depăşite prin abilităţi
dezvoltate de comunicare interpersonală şi interculturală. În urma cercetării
bibliografice am identificat cele mai importante caracteristici, pe care membrii de
echipă-comunicatori trebuie să le deţină, pentru o comunicare interculturală
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eficientă, dintre care remarcăm conştientizarea şi acceptarea diferenţelor
culturale.
•

Constatând că succesul proiectului internaţional poate fi influenţat de cultura
construită în interiorul acestuia, am considerat util propunerea unui model al
culturii proiectului internaţional cu echipe în mediul virtual, bazat pe
dimensiunile culturale organizaţionale propuse de Hofstede G. Astfel, se remarcă
un model cu 8 dimensiuni: orientare spre obiective, orientare externă echilibrată,
disciplină relaxată, dimensiune profesională, orientare către membrii echipei,
sistem închis, grad ridicat de acceptare a stilului de leadership, grad ridicat de
identificare cu proiectul.

•

Întreaga activitate a echipei din mediul virtual are în centrul acesteia factorul
uman, iar o performanţă ridicată se poate traduce şi printr-un nivel ridicat al
capacităţilor cognitive ale membrilor echipei de proiect. Astfel, am identificat
tehnici de neuromanagement, care ar putea fi aplicate în vederea creşterii
performanţei echipei de proiect din mediul virtual, precum antrenamentul
neurocognitiv şi antrenament pentru autoleadership-ul emoţional.
Principalele concluzii privind cercetarea prin metode mixte asupra rolului

echipelor de proiect din mediul virtual în creşterea ratei de succes a proiectelor
internaţionale:
•

Cercetarea întreprinsă, s-a bazat pe o metodă mixtă de colectare a datelor,
cantitativă şi calitativă. Astfel, datele cantitative au fost culese, în principal, prin
metoda interviului în profunzime, semi-structurat şi au fost interpretate calitativ,
iar datele cantitative şi, în mică măsură, calitative, au fost culese prin intermediul
anchetei pe bază de chestionar şi au fost analizate cantitativ. În urma analizei
statistice univariate, bivariate, analiza principalelor componente şi tehnica
modelării au fost validate ipotezele, modelele teoretice propuse, şi au fost
identificate corelaţii între variabilele analizate, care demonstrează o influenţă
directă a performanţei echipei de proiect din mediul virtual, asupra succesului
proiectului internaţional.

•

În urma interviului în profunzime au fost confirmate anumite ipoteze, dar au fost
culese şi informaţii noi, pe care nu le-am regăsit în literatura de specialitate,
precum identificarea a două categorii specifice de persoane care lucrează în
mediul virtual, faptul că managerii de proiect internaţional nu se ghidează în
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timpul procesului de selecţie după nici un model privind abilităţile specifice
mediului de lucru virtual ale membrilor echipei, sau un profil al culturii optime,
precum şi faptul că atunci când există foarte multă diversitate, elementul cultural
îşi pierde din ponderea de influenţă asupra gestiunii echipei de proiect
internaţional din mediul virtual.
•

În urma analizei factoriale, metoda componentelor principale asupra factorilor de
influenţă a succesului proiectului internaţional, au fost identificaţi doi factori
principali, pe care i-am redenumit: “Project Management” şi “Factori externi”,
demonstrând astfel că decizia creării unei echipe de proiect în mediul virtual are
o influenţă ridicată asupra succesului proiectului internaţional. De asemenea, am
putut observa o influenţă ridicată a aspectelor privind stilul de leadership,
constrângerile privind calitatea, dar şi aspectele referitoare la mediul extern al
proiectului.

•

Ca urmare a aplicării metodei de analiză a componentelor principale asupra
factorilor de influenţă a performanţei echipei de proiect din mediul virtual, am
identificat trei factori, pe care i-am redenumit în funcţie de componenţa fiecăruia,
astfel: “Comunicarea în mediul de lucru virtual”, “Programe de pregătire,
dezvoltare profesională şi de prevenire a riscurilor ocupaţionale”, “Influenţe
culturale”, demonstrând faptul că dimensiunile culturii naţionale căreia aparţin
membrii echipei de proiect pot influenţa într-o mare măsură performanţa echipei.
Totodată, am demonstrat faptul că, aspectele privind frecvenţa comunicării în
mediul virtual, utilizarea adecvată a instrumentelor electronice, cursurile de
pregătire şi dezvoltare cognitivă, riscurile ocupaţionale specifice mediului de
lucru virtual, dar şi cultura din cadrul proiectului, prezintă o influenţă ridicată
asupra performanţei echipei de proiect internaţional din mediul virtual.

•

Ca urmare a aplicării metodei de analiză a componentelor principale asupra
caracteristicilor dimensiunilor culturii proiectului internaţional cu echipe în
mediul virtual, au fost identificaţi trei factori principali, pe care i-am redenumit
astfel: “Comunitate închisă”, “Orientare către scopul proiectului”, “Sistem cu
structură internă flexibilă”. Am demonstrat că dimensiunile caracterizate prin
faptul că echipa de proiect internaţional urmăreşte îndeplinirea cerinţelor
clientului, membrii echipei sunt capabili să îşi asume riscuri, selecţia membrilor
se face pe baza abilităţilor de lucru în mediul virtual, încrederea şi conexiunile
dintre membri sunt construite într-un ritm lent, precum şi faptul că proiectul
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internaţional prezintă o structură internă fluidă, control redus şi grad ridicat de
improvizaţie, sunt cele care au cea mai mare pondere în definirea MCPI-EMV.
•

Ca urmare a aplicării tehnicii modelării asupra setului de date reprezentând
răspunsurile participanţilor la cercetare privind factorii de influenţă asupra
succesului proiectului internaţional, a fost creat un model predictiv – reţea
neurală, iar cei mai importanţi predictori identificaţi, precum şi liniile de
conexiune din reţea cu cea mai mare încărcare, vizează: ‘Crearea echipei de
proiect:

echipa

în

mediul

virtual

vs

echipa

tradiţională’şi

‘Cultura

organizaţională’.
•

Cu ajutorul tehnicii modelării a fost creat un model predictiv obţinut prin
aplicarea algoritmului de data mining C5.0, în cadrul căruia două dintre cele mai
importante câmpuri care stau la baza construirii arborelui de decizie au fost
identificate drept ‘cultura construită în cadrul echipei de proiect din mediul
virtual’ şi ‘selecţia membrilor echipei de proiect din mediul virtual, ţinând cont
de caracteristicile culturilor naţionale din care provin candidaţii’. Astfel, am
demonstrat importanţa influenţei culturii asupra performanţei echipei de proiect
internaţional din mediul virtual.

10.2. CONTRIBUŢII PERSONALE, ORIGINALE
Ca urmare a cercetărilor realizate, desprindem următoarele contribuţii personale
originale, relevante:
•

Analiza critică şi formularea de opinii proprii referitoare la informaţiile
regăsite în literatura de specialitate, în privinţa conceptelor, provocărilor şi
problemelor existente în domeniul abordat;

•

Identificarea caracteristicilor proiectelor internaţionale, ale echipelor de proiect
internaţional din mediul virtual, precum şi a avantajelor şi dezavantajelor
acestora;

•

Propunerea unui model adaptat al diamantului, care reprezintă un instrument de
evaluare a proiectului, încă din faza de planificare, precum şi în timpul
derulării acestuia, în vederea identificării diferitelor probleme care pot apărea
şi luarea măsurilor necesare pentru corectarea lor;
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•

Propunerea unui model teoretic privind profilul membrilor echipei de proiect
internaţional din mediul virtual, identificând competenţele-cheie necesare
lucrului în mediul virtual;

•

Propunerea unui model privind profilul managerului proiectului internaţional
cu echipe în mediul virtual;

•

Abordarea riscurilor emergente, care pot afecta rezultatele echipelor de proiect
din mediul virtual, şi evaluarea acestora prin intermediul instrumentului OiRA;

•

Caracterizarea diferitelor instrumente de colaborare online, în funcţie de
clasificarea mijloacelor de comunicare, a capacităţilor de comunicare, precum
şi de eficienţa acestora în raport cu activităţile desfăşurate de membrii echipei
de proiect internaţional în mediul virtual;

•

Propunerea unui model teoretic privind funcţionarea sistemului – proiect
internaţional, prin care am explicat modul în care interacţionează elementele
sistemului, şi, totodată, am prezentat un model într-o viziune externă, care
reflectă interacţiunea sistemului cu mediul;

•

Propunerea terminologiei de “sistem al sistemelor” pentru proiectul
internaţional, reprezentând managementul proiectului ca un subsistem, prin
intermediul subsistemelor care îl compun şi am analizat, în detaliu, subsistemul
echipei de proiect internaţional din mediul virtual;

•

Prezentarea a 35 de atribute care identifică şi diferenţiază în mod unic
sistemele – proiecte internaţionale;

•

Propunerea unei structuri circulare a echipei de proiect internaţional din mediul
virtual;

•

Analiza influenţei celor şase dimensiuni culturale naţionale asupra motivaţiei
pentru munca în mediul virtual;

•

Propunerea unui model de cultură a proiectului internaţional (MCPI-EMV),
având la bază dimensiunile culturale ale lui Hofstede G;

•

Recomandarea privind introducerea tehnicilor de neuromanagement în vederea
creşterii performanţei echipei de proiect internaţional, ca răspuns la provocările
mediului de lucru virtual;

•

Crearea unor instrumente ample de cercetare, reprezentate de chestionarul din
cadrul sondajului de opinie şi ghidul de interviu în profunzime, semi-structurat,
care ar putea fi adaptate sau îmbunătăţite, în vederea desfăşurării unor cercetări
viitoare;
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•

Multiculturalitatea eşantionului studiului, identificându-se 19 naţionalităţi
diferite;

•

Utilizarea metodei analizei componentelor principale în vederea identificării
factorilor care influenţează într-un mod însemnat succesul proiectului
internaţional, performanţa echipei, caracteristicile determinante ale culturii
proiectului, ceea ce oferă posibilitatea testării şi îmbunătăţirii acestora, într-un
mod simplificat, în vederea creşterii ratei de succes a proiectelor internaţionale
cu echipe de proiect în mediul virtual;

•

Crearea a două modele predictive utilizând algoritmi de data mining, prin
intermediul programului de modelare SPSS Modeler: reţeaua neurală pentru a
explica comportamentul factorilor de influenţă asupra succesului proiectului
internaţional şi algoritmul C5.0, pentru a analiza comportamentul factorilor de
influenţă asupra performanţei echipei de proiect internaţional din mediul
virtual;

•

Propunerea unor direcţii viitoare de cercetare, în vederea dezvoltării literaturii
de specialitate din domeniul abordat.

10.3. VALORIFICAREA

REZULTATELOR

CERCETĂRII
Până în prezent, rezultatele cercetării au fost valorificate prin prezentarea unor
lucrări ştiinţifice în cadrul unor conferinţe naţionale şi internaţionale şi publicarea lor în
reviste de specialitate, dintre care o lucrare este încadrată în categoria ISI Proceedings şi
şase lucrări sunt indexate în baze de date internaţionale (BDI). De asemenea, două
lucrări se află în curs de publicare în reviste de specialitate recunoscute.
• Dumitraşcu, Iulia, Dumitraşcu, Dănuţ, Dumitru, Analysis of the behaviour of
factors influencing the success of international projects using data modeling
technique, în curs de publicare.
• Dumitraşcu, Iulia, Dumitraşcu, Dănuţ, Dumitru, Research on the behaviour of
factors influencing the international virtual project team performance, using data
modeling technique, în curs de publicare.
• Dumitraşcu, Iulia, Dumitraşcu, Dănuţ, Dumitru, A systemic view of international
projects with virtual teams, The 24th International Scientific Conference Knowdledge25

Based Organization, 14-16 iunie, Sibiu, 24(1), pp. 289-295, 2018, publicat online 201807-26 | DOI: https://doi.org/10.1515/kbo-2018-0046.
• Dumitraşcu, Iulia, Dumitraşcu, Dănuţ, Dumitru, Skills and competences
international project managers need to be successful in a virtual work environment,
Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series V: Economic Sciences • Vol.
10 (59) Special Issue No. 2 – 2017, p. 63-71, Proceedings of The International
Conference for Doctoral Students ( IPC 2017), Third Edition, June 22-23, 2017, ISSN
2065-2194

(Print),

ISSN

2065-2208

(CD-ROM),

disponibil

la

http://webbut.unitbv.ro/bulletin/Series%20V/2017/BULETIN%20I%20SI/08_DUMITR
ASCU.pdf
• Dumitraşcu, Iulia, Dumitraşcu, Dănuţ, Dumitru, Occupational emerging risks
affecting international virtual project Team Results, 8th International Conference on
Manufacturing Science and Education – MSE 2017 “Trends in New Industrial
Revolution”, MATEC Web Conf., Volume 121, 2017, Article number 07003, section
Management and Economic Engineering, published online 09 August 2017, DOI
https://doi.org/10.1051/matecconf/201712107003.
• Dumitraşcu, Iulia, Dumitraşcu, D., Dumitru, Creating Effective International
Virtual Project Team, 23rd International Economic Conference – IECS 2016, Revista
Economică, ISSN: 1582-6260, Volume 68, Issue 3.pp. 46-56, 2016, disponibil la
http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica/archive/68304dumitrascu&dumitrascu.pdf

• Dumitraşcu, Iulia, Dumitraşcu, D., Dumitru, How Culture and Motivation
Interact in an International Virtual Project Team, De Gruyter Online, 27 iulie 2016,
DOI: 10.1515/kbo-2016-0073, disponibil la degruyter.com.
• Dumitrascu, Iulia, Dumitrascu D.D., “How to face globalization challenges
through international project management”, Revista de Management și Inginerie
Economică, ISSN 1583-624X, Vol. 14 nº 3 (57), 2015, Todesco Publishing House, ,
disponibil

la

http://www.rmee.org/abstracturi/57/05_sin_Articol_280_%20Dumitrascu%20Iulia_MS
E_2015_paper1.pdf
• Dumitrascu, Iulia, Dumitrascu D.D.,“Virtual Teams management in global
international projects”, Revista de Management și Inginerie Economică, ISSN 1583624X, Vol. 14 nº 4 (58), 2015, Todesco Publishing House, disponibil la
http://www.rmee.org/abstracturi/58/05_sin_Articol_279_%20Dumitrascu%20Iulia_MS
E_2015_paper2.pdf
26

10.4. LIMITELE CERCETĂRII ACTUALE ŞI REPERE
PRIVIND DIRECŢIILE VIITOARE DE CERCETARE
În privinţa limitelor cercetării actuale, enumerăm următoarele aspecte:
•

Cercetarea bibliografică se bazează pe literatura ştiinţifică străină, care nu
tratează, în mod special, situaţia proiectelor internaţionale în care sunt implicate
organizaţii din România sau a echipelor de proiect din mediul virtual, în care se
regăsesc membri de naţionalitate română;

•

Cercetarea bibliografică este limitată şi dependentă de sursele documentare
existente şi resursele financiare, având în vedere costurile privind accesarea
acestora;

•

În privinţa cercetării empirice, eşantionarea este nealeatorie, fapt pentru care
volumul eşantionului nu poate fi calculat şi nici eroarea maximă admisă
(precizia);

•

Cantitate mare de timp alocată desfăşurarii interviurilor în profunzime, în raport
cu numărul redus de respondenţi implicaţi;

•

Resurse de timp şi informaţionale (baze de date) limitate pentru desfăşurarea
anchetei pe bază de chestionar;

•

Răspunsurile participanţilor la studiu pot fi influenţate de nivelul de pregătire,
înţelegerea termenilor utilizaţi şi de starea psihică din momentul completării
chestionarului;

•

Eşantionul obţinut în urma anchetei pe bază de chestionar este compus, în mare
parte, din respondenţi de naţionalitate română, celelalte naţionalităţi prezente
nereuşind să formeze o masă critică. Astfel, analizele prin intermediul
frecvenţelor încrucişate, având la bază această variabilă, nu au prezentat un
rezultat semnificativ din punct de vedere statistic şi nu au putut fi incluse în
această lucrare.
În vederea dezvoltării literaturii de specialitate din domeniul abordat, propunem

ca direcţii viitoare de cercetare următoarele aspecte:
•

Validarea modelului propus privind profilul culturii optime pentru munca în
mediul virtual, analizând caracteristicile fiecărei dimensiuni culturale propuse;
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•

Validarea analizei teoretice privind preferinţele pentru diferite tehnologii de
colaborare on-line în funcţie de dimensiunile culturale naţionale, prin
intermediul unor analize statistice crosstab;

•

Realizarea unei cercetări empirice privind riscurile emergente în echipele de
proiect internaţional din mediul virtual, pentru a putea valida riscurile
identificate, urmând ca pe baza acesteia să se poată dezvolta un instrument
OiRA, specific mediului de lucru virtual în proiectele internaţionale, utilizând
OiRA tool generator;

•

Continuarea cercetărilor privind tehnicile de neuromanagement şi aplicabilitatea
lor în vederea creşterii performanţei echipei de proiect internaţional din mediul
virtual;

•

Pornind de la factorii identificaţi în urma analizei componentelor principale, pot
fi create modele simplificate, pe baza cărora se pot construi strategii sau lua
decizii în vederea susţinerii succesului proiectului internaţional, a unei
performanţe ridicate sau a unei culturi optime a proiectului internaţional.
Având în vedere concluziile finale prezentate, se remarcă actualitatea, importanţa

temei studiate, şi totodată orginalitatea abordării acesteia prin intermediul metodologiei
propuse, a metodelor de analiză a datelor, a modelelor teoretice validate, reprezentând
un demers ştiinţific complex, prin care am demonstrat că echipele din mediul virtual
gestionate într-un mod eficient pot contribui la creşterea ratei de succes a proiectului
internaţional şi deci, la o performanţă ridicată a managementului proiectelor
internaţionale.
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