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1. PROGRAME ŞI PROIECTE 
  

1.1. CONCEPTUL DE PROIECT 
 

 „Proiect” a devenit unul dintre cele mai utilizate 
cuvinte ale vocabularului de afaceri. Acest lucru se întâmplă 
deoarece a apărut o explozie reală de proiecte la nivelul 
economiei mondiale. Tendinţa există – poate  chiar  mai  
pregnant  –  şi  la  nivelul Uniunii Europene. Proiectele de 
orice tip, mari sau mici, de anvergură sau la scară mai 
redusă reprezintă modalitatea prin care organizaţiile 
supravieţuiesc în mediul economic  actual.   

Proiectul poate fi definit ca un ansamblu de activităţi 
noi, conjugate, specifice, structurate metodic care au ca scop 
realizarea unui obiectiv precizat, într-un interval de timp 
determinat şi care implică efectuarea unor activităţi cu 
caracter inovaţional.  

Într-un mod mai simplu un proiect corespunde situaţiei 
în care se urmăreşte atingerea unui obiectiv cu mijloace 
specifice într-o anumită perioadă de timp.  

Terminologie:  
• proiect (în limba de origine latină) semnifică 

ceea ce avem intenţia să realizăm, în timp ce semnificaţia 
anglo-saxonă a cuvântului este ceea ce suntem pe cale să 
realizăm.  

• management include ideile de dinamism, 
responsabilitate, antrenare şi orientare.  

În aceste condiţii caracteristicile proiectului sunt:  
- proces nerepetitiv care realizează o entitate nouă 

(produs, tehnologie, serviciu etc.);  
- cuprinde un ansamblu de activităţi complexe 

(relaţii între activităţi);  
- unicitatea (fiecare produs / serviciu realizat este 
diferit de altele similare);  
- finalitatea  - determinare temporală exactă;  
- urmăreşte obţinerea unui obiectiv;  
- dispune de resurse şi buget limitat; 
- în realizarea unui proiect sunt implicate resurse 

umane, de obicei aparţinând mai multor departamente;  
- existenţa unor motivaţii: tehnice, educaţionale etc.   
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Pentru a scoate în evidenţa elementele esenţiale ale 
noţiunii de proiect se impune să se definească ceea ce nu 
constituie un proiect şi anume:  

- o intenţie sau o schiţă, proiectul are un caracter 
concret şi un scop bine definit, iar atunci când nu este 
terminat nu reprezintă o realitate operantă;  

- nu este o cercetare abstractă;  
- nu este o previziune care să determine ce se va 
întâmpla.   

Conform AFNOR (Asociaţia Franceză de Normalizare) 
proiectul este definit şi pus în aplicare pentru a elabora un 
răspuns la nevoile unui utilizator, a unui client sau a unei clientele 
şi el implică obiective, acţiuni de întreprins şi resurse utilizate.  

Comisia Europeană (1994) [3] defineşte proiectul astfel 
„un grup de activităţi care trebuie realizate într-o secvenţă 
logică, pentru a atinge un set de obiective prestabilite 
formulate de client”. 

 
1.2. TIPURI DE PROIECTE 

 
Clasificarea proiectelor se poate realiza după diverse 

criterii (tabelul 1.1). 
 

Tabelul 1.1. Clasificarea proiectelor 
 

Criteriul Tipuri de proiecte, caracteristici 
1 2 

Amploarea 
obiectivelor 

• organizaţionale; 
• locale;  
• regionale; 
• naţionale; 
• internaţionale; 

Natura proiectelor • proiecte sociale; 
• proiecte culturale; 
• proiecte economice; 
• proiecte artistice; 
• proiecte ecologice; 
• proiecte de management (detaliere a 

proiectelor economice cu precizarea unor 
particularităţi); 

• proiecte de construcţii (sunt predictibile 
prin comparaţie; prezintă siguranţă la 
îndeplinire; permit urmărirea fermă prin 
costuri); 
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• proiecte de inginerie (realizează un 
studiu tehnic pentru un produs ce satisface o 
cerinţă de  piaţă, utilizează cunoştinţe tehnice, 
echipamente şi tehnologie, rareori eşuează şi 
sunt abandonate); 

• proiecte de cercetare – dezvoltare (nu 
au pregătire anterioară; apelează la noi 
concepte şi noi tehnologii; sunt nesigure, 
nepredictibile; presupun multe schimbări ale 
ariilor de cuprindere şi ale obiectivelor; impun 
constrângeri legate de resurse). 
 

Mărime • proiectele mici (au termene de maxim 
un an; valoarea finanţării este redusă; permit 
angajările part – time; prezintă cerinţe 
tehnologice modeste sau medii; permit o 
urmărire directă zilnică); 

• proiecte medii (prezintă termene 
cuprinse între 2 şi 3 ani; valoarea finanţării 
este medie; permit angajările part/full-time; au 
cerinţe tehnologice medii; urmărirea se 
realizează prin raportări); 

• proiecte mari (prezintă termene lungi 
mai mult de 3-5 ani; valoarea finanţării este 
ridicată; permit numai angajări full-time; 
prezintă cerinţe tehnologice performante; 
apelează la instrumente şi programe specifice; 
urmărirea se realizează prin raportări de 
control). 
 

 
1.3. OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI 

PROIECTELOR  
 

Definiţiile mai noi ale proiectelor evidenţiază faptul că 
acestea sunt esenţiale pentru atingerea obiectivelor strategice / 
de dezvoltare ale unei organizaţii; proiectele reprezintă, de 
fapt, modalitatea prin care este implementată strategia de 
dezvoltare a unei organizaţii. 

O bună planificare a dezvoltării organizaţiei oferă 
răspunsuri la câteva întrebări esenţiale: 

•  Ce se va schimba? 
•  De ce este necesară schimbarea? 
•  Când va avea loc schimbarea? 
•  Cum se va realiza schimbarea? 
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•  Cât costă şi cum este finanţată schimbarea? 
•  Cine îşi asumă responsabilitatea pentru schimbare? 
•  Cui aparţin rezultatele în urma schimbării? 

 Obiectivele, scopurile, competenţele, misiunea şi 
vocaţia formează ansamblul de finalităţi pe care orgaizaţia, 
prin demersurile iniţiale şi activităţile desfăşurate ulterior 
caută să le materializeze coerent şi unitar (fig. 1.1) reuşind să 
creeze o imagine globală a ceea ce trebuie să îndeplinească 
organizaţia prin activităţile şi acţiunile sale. 
 

 

Obiective 

Competenţă
teh

 
nică ă 

Competenţă
comercial

Competenţă 
organizatorică 

Competenţă 
financiară 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1. Organizarea activităţilor şi acţiunilor unei întreprinderii. 

 
Competenţa (ştiinţa, meseria) defineşte ceea ce ştie şi 

poate să realizeze organizaţia în plan tehnic, tehnologic, 
comercial, financiar, organizatoric etc.  

Obiectivele organizaţiilor reflectă ceea ce doreşte 
organizaţia să realizeze.  
 
Exemple:  

 pentru o organizaţie orientată spre obţinerea de profit, obiectivul 
ar putea fi “sporirea profitul”, “maximizarea vânzărilor”, “creşterea 
cotei de piaţă“;  

 pentru o organizaţie ecologică un obiectiv ar putea fi: “stimularea 
oamenilor de a-şi reduce dependenţa de automobilele 
personale”.  

 pentru o organizaţie ce prestează servicii sociale, obiectivul ar 
putea fi „creşterea calităţii vieţii persoanelor asistate”; 

 pentru o instituţie a administraţiei publice locale un obiectiv ar 
putea fi: „consultarea cetăţenilor în probleme locale de interes 
deosebit”.  

 
Remarcă 

Pentru organizaţiile orientate spre profit, obiectivele sunt 
exprimate adesea în termeni concreţi, cantitativi, astfel ca să poată 
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constitui ţinte precise, în raport cu care să fie măsurată performanţa. 
Astfel un obiectiv corect, care este măsurabil, poate fi exprimat în 
termenii următori: “creşterea veniturile în anul următor cu 10%”.  

Un obiectiv ca cel de mai sus stabileşte o orientare strategică 
generală şi este de regulă stabilit de nivelul superior al conducerii. 
Acesta este apoi detaliat în alte obiective care privesc nu organizaţia în 
totalitatea sa, ci unităţi sau departamente ale acesteia. Astfel pentru a 
putea fi sporite veniturile în noul an managementul diferitelor 
departamente stabileşte obiective proprii.  
 

Obiectivul reprezintă finalitatea care justifică acţiunile 
şi demersurile într-un proiect. În acest context, obiectivele 
reprezintă jaloane, nivele de referinţă, ţinta care prefigurează 
viitorul pentru organizaţie; dacă scopul este maximizarea 
profitului, obiectivele de rentabilizare a investiţiilor sau a 
capitalului propriu se constituie ca jaloane ce determină 
elaborarea unor politici concrete prin care se asigură realizarea 
scopului propus.  

Obiectivul se defineşte complet prin patru componente 
obligatorii: 

 atributul, conţinutul obiectivului: rentabilitate, preţ, 
cheltuieli, calitate, fiabilitate etc.; 

 scară de măsură: obiectivul trebuie să fie raportat unui 
sistem de valori cunoscut şi utilizat de conducător: rată 
(de acumulare), nivel (calitativ), scară (de duritate), 
grad (de absenteism) etc.; 

 normă: valoarea exactă care trebuie obţinută pe scara 
de măsură; 

 un orizont de timp: obiectivul trebuie realizat într-o 
perioadă de timp care trebuie determinată şi datată. 
Modificând orizontul de timp se obţine un alt obiectiv 

care impune, la rândul său, o altă strategie. 
   
 Exemplu: obiectivul de realizare a unei rate (scara) de 
rentabilitate (atributul) de 5% (norma) într-un an (orizontul de timp) este 
complet şi corect formulat. 
 

1.4. CARACTERIZAREA MANAGEMENTULUI 
PROIECTELOR  

 
Managementul proiectului se defineşte ca un proces 

de planificare, organizare  şi control al fazelor şi resurselor 
unui proiect cu scopul de a îndeplini un obiectiv bine definit 
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care are în mod uzual restricţii de timp, resurse şi cost. 
Managementul proiectului trebuie abordat ca o 

metodologie pentru conducerea oricărei activităţi ca un 
proiect, cu flexiblitatea  şi rigurozitatea necesară obţinerii unui 
succes. Se are în vedere urmărirea pas cu pas a fiecărui 
eveniment component al proiectului, respectiv a  activităţii, 
începînd cu utilizarea elementelor de bază şi abordînd 
elemente sofisticate atît cît este necesar pentru fiecare 
proiect specific. 

Managementul proiectului are rolul de a dirija 
desfăşurarea acestuia de o asemenea manieră încât să 
menţină, în orice moment, echilibrul dintre exigenţele 
(specificaţiile), de regulă contradictorii, legate de 
performanţele proiectului, de costurile  şi de termenul de 
realizare (fig. 1.2). Asigurarea succesului proiectului 
înseamnă realizarea unui produs / serviciu performant, în 
condiţii de eficienţă (costuri reduse), care să fie oferit 
clientului în cât mai scurt timp (termen scurt de răspuns). 

Managementul proiectului cuprinde ansamblul de 
metode  şi tehnici care permit managerului să îndeplinescă  
misiunea  realizării  unui  proiect  echilibrat,  cu  satisfacerea  
simultană  a  celor  trei condiţii (cost, termen, performanţă). 
Săgeţile de pe fiecare axă (fig. 1.2) indică sensul de acţiune a 
măsurilor de îmbunătăţire a gestiunii proiectului. 

 
 
 

Proiect 

Cost 
Termen 

Performanţe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.2. Elementele de bază ale activităţii de management al proiectului. 

 
Gestiunea proiectului integrează activităţile într-un 

ansamblu coerent direcţionându-le de la idea de proiect, 
conceptuală, la faza de dezvoltare şi în final la 
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implementarea şi finalizarea acestuia. Obiectivul final al 
gestiunii proiectelor poate fi exprimat ca o rezultantă a trei 
direcţii importante pe care le urmăreşte (fig. 1.3). 
 
  
 
 
 
 

 Termenele         Calendarul 

Performanţa          Ideea tehnică 

Bugetul        Costurile 
 

Fig. 1.3. Direcţiile gestiunii proiectelor. 
 

Dificultăţile întâlnite  la realizarea proiectelor sunt 
frecvente. Aceste dificultăţi antrenează, cel mai adesea, 
nerespectarea obiectivelor fundamentale ale proiectului, din 
punct de vedere tehnic, al costurilor, al termenelor, deci a 
calităţii. În scopul obţinerii variantei optime încadrate în 
“triunghiul de aur” al managementului de proiect (fig. 1.3) se 
utilizează sisteme ale tehnologiei informaţiei cu sisteme 
expert şi inteligenţă artificială pentru modelarea şi simularea 
evenimentelor. Această modelare  şi simulare se face în mai 
multe variante adaptând varianta optimă de eveniment.  

Managementul proiectelor se realizează prin 
parcurgerea următoarelor etape (fig. 1.4): 

 definirea proiectului; 
 planificarea / dezvoltarea ideii de proiect; 
 programarea; 
 execuţia; 
 controlul; 
 finalizarea proiectului. 

 
 

1.5. PROIECTE ŞI PROGRAME  
 

1.5.1. PROIECTE 
 
Proiectul reprezintă un ansamblu de activităţi noi, 

conjugate, specifice, structurate metodic care au ca scop 
realizarea unui obiectiv precizat, într-un interval de timp 
determinat şi având un buget limitat. 
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Fazele managementului proiectelor 
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Planificarea - care presupune stabilirea obiectivelor, organizarea 
personalului (a echipei de proiect), stabilirea criteriilor de performanţă, 
timpul şi costurile realizării proiectului. Planificarea are ca punct iniţial 
stabilirea clară a obiectivelor.  
 

 
 
 
 
 

Programarea  
    • diferitelor activităţi ale proiectului în perioada determinată;  

 • mijloacelor materiale, financiare şi umane necesare realizării          
proiectului.  
 
 
 

Definirea proiectului constă în identificarea variabilelor controlabile şi 
necontrolabile care pot influenţa realizarea proiectului, precum şi 
stabilirea limitelor proiectului. 
 
 
 
 

Execuţia - presupune punerea în practică a diferitelor operaţii 
programate. 

 
 
 
 
 

Controlul are ca obiect:  
• compararea planificărilor cu realizările;  
• calculul abaterilor şi analiza acestora; 
• declanşarea unor acţiuni corective. 
 
 Finalizarea proiectului constă în validarea indicatorilor de bază ai 

proiectului în conformitate cu produsul / tehnologia /serviciul realizat. 
11

 
 

Fig. 1.4. Fazele managementului proiectelor. 
 

 În general, proiectul se prezintă sub forma unui plan al  
roiectului (fig. 1.5). Un plan pentru un proiect poate fi 
implu, de exemplu, o listă de activităţi cu precizarea datelor 
niţiale şi finale, sau poate fi complex, de exemplu, sute de 
ctivităţi şi resursele aferente, alături de un buget de lucru. 
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Faze 

Activităţi 

Subactivităţi 

Activitatea 
1 

Activitatea 
2 

Activitatea 
n 

Subactivitatea 
1 

Subactivitatea 
2 

Subactivitatea 
n 

Faza nFaza 2Faza 1

PLANUL 
PROIECTULUI 

 
Fig. 1.5. Planul proiectului. 

 
Ansamblul activităţilor care sunt cuprinse în planul 

proiectului se prezintă sub forma unei structuri ierarhice, 
arborescente, subliniindu-se poziţia unor activităţi în cadrul 
unor grupări mai largi a acestora (fig. 1.6).  

Fazele proiectului pot fi definite ca activităţi 
centralizatoare, deoarece cuprind o serie de activităţi care 
concură la realizarea unui anumit obiectiv.  

Împărţirea proiectului în subactivităţi se efectuează 
numai în cazul în care aceste sunt necesare în cadrul 
proiectului (prezintă un scop şi un indicator de realizare). 

O activitate reprezintă o acţiune necesară pentru 
transformarea unei situaţii / stări date într-una planificată / 
dorită, într-o perioadă specificată de timp.  

Prin activităţi nu se înţelege marcarea desfăşurării 
cronologice a proiectului, ci acele unităţi de acţiune care au 
ca finalitate un rezultat propus prin proiect.  

Activităţile incluse în proiect trebuie să fie orientate spre 
scop şi să conţină sarcini care să producă un rezultat specific 
al proiectului.  
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PLANUL PROIETULUI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fig 1.6. Prezentarea planului proiectului sub forma unei structuri 
ierarhice. 

Faza 1 

Activitatea 1.1 

Activitatea 1.2 

Activitatea 1.n 

Subactivitatea 1.1.1 

Subactivitatea 1.1.2 

Subactivitatea 1.1.m 

Faza 2 

Activitatea 2.1 

Activitatea 2.2 

Activitatea 2.n 

Subactivitatea 2.1.1 

Subactivitatea 2.1.2 

Subactivitatea 2.1.m 

Activitatea n.1 

Activitatea n.2 

Activitatea n.n 

Subactivitatea n.1.1 

Subactivitatea n.1.2 

Subactivitatea n.1.m 
Faza n 

 
Se recomandă următoarea structură de descriere a 

activităţilor unui proiect:  
 precizarea indicatorilor de îndeplinire: sunt 

reprezentaţi de rezultatele obţinute în urma efectuării 
activităţii respective;  

 descrierea activităţii (şi a subactivităţilor dacă este 
cazul): reprezintă descrierea detaliată a ceea ce se va 
realiza în cadrul activităţii respective; o activitate se 
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poate realiza şi prin mai multe subactivităţi;  
 desemnarea responsabililor din partea echipei de 

implementare: sunt persoanele desemnate, din cadrul 
echipei de proiect, care vor răspunde de o anumită 
activitate; 

 precizarea evenimentelor de referinţă: reprezintă 
punctul de reper în desfăşurarea activităţii, la care se 
raportează celelalte activităţi.  

 definirea resurselor alocate: sunt acele mijloace 
(resurse materiale, financiare, umane etc.) care se pot 
repartiza pentru realizarea activităţii respective;  

 asigurarea calităţii: se va specifica ce măsuri vor fi 
utilizate pentru a se asigura calitatea activităţii respective;  

 riscuri semnificative – precizarea planurilor de 
rezervă pentru contracararea riscurilor.  
Un grup de activităţi aflate în legătură una cu cealaltă 

conduc la îndeplinirea unei etape majore din cadrul unui 
proiect. 

În tabelul 1.2 sunt redate exemple de activităţi, pentru 
diferite categorii de proiecte.  

Majoritatea proiectelor prezintă activităţi comune, cum 
ar fi împărţirea proiectului în activităţi uşor de realizat, 
programarea activităţilor, comunicarea lor în cadrul echipei şi 
urmărirea acestora pe perioada desfăşurării lucrului.  

Ideile şi schiţele proiectelor pot proveni din numeroase 
surse, printre care:  

 sponsorii proiectului (caz în care se pune întrebarea 
cine va avea de câstigat: sponsorul sau beneficiarii 
finali?);  

 guvernul şi ministerele (în acest caz, proiectul prezintă 
o importanţă reală);  

 organisme internaţionale (în acest caz, proiectul este 
adecvat necesitaţilor şi situaţiei din ţara de origine sau 
numai în contextul altor ţări);  
Proiectul şi activităţile din cadrul unui proiect se 

deosebesc de cele ale unui proces repetitiv sau permanent.   
Activitatea repetitivă reprezintă un răspuns, pe baza 

unei proceduri care stabileşte precis modul de acţiune la un 
eveniment declanşator.   
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Tabelul 1.2. Caracteristicile activităţilor 

 
Nr. 
crt. 

Categoria de proiect Activităţi 

0 1 2 
Documentare în domeniu 
Studii analize 
Elaborare metode/soluţii noi 
Elaborare planuri, 
scheme,tehnologii/produse noi 
Experimentări de laborator 
Analiza, interpretarea rezultatelor şi 
definitivarea modelului experimental 
Proiectare model experimental(ME) 
Realizare model ME/MF/TL 
Experimentare ME/MF/TL 
Proiectare prototip 
Realizare prototip 
Experimentare prototip 
Definitivare referenţial 
Certificare referenţial 

 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
Dezvoltare de 
produse/tehnologii 

Proiectare pentru introducere în 
fabricaţie 
 
Studiul pieţei 
Stabilirea necesităţilor de cursuri 
Elaborarea programelor analitice de 
studiu 
Stabilirea grupelor 
Stabilirea orarelor 
Elaborarea testelor de verificare 

 
 
2. 

 
 
Cursuri de 
pregătire/perfecţionare 

Elaborarea diplomelor/certificatelor 
de absolvire 
 
Elaborarea de cărţi, articole, 
comunicări ştiinţifice etc.) 
Organizarea de manifestări tehnico-
ştiinţifice, lansări de produse, 
conferinţe simpozioane etc. 

 
3. 

 
Diseminare informaţii 

Participări la târguri şi expoziţii 
 
Activitatea permanentă este definită printr-un scop, fără 

menţionarea unui termen. O activitate tip proiect introduce 
modificări şi deplasări de activităţi şi de personal într-un 
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dispozitiv organizaţional stabil. Aceasta din cauză că printr-un 
proiect se realizează ceva nou şi că activităţile ce se 
derulează sunt cuantificate cu fonduri şi personal.  

A considera operaţia productivă repetitivă similară cu 
proiectul înseamnă a ignora o serie de evidenţe tehnice şi 
economice relevate sintetic în tabelul 1.3. 
 

Tabelul 1.3. Analiza comparativă operaţie/proiect 

 

Nr. 
crt. 

Operaţia productivă Proiectul 

1 Există o referinţă Nu există o referinţă 
2 Activitate permanentă Activitate temporară 
3 Mijloace (resurse) cunoscute Mijloace (resurse) previzionate 
4 Decizie reversibilă Decizie ireversibilă 
5 Mediu cunoscut Mediu estimat şi fluctuant 
6 Piaţă cunoscută (produsul) Piaţă estimată incertă (produsul) 
7 Repetitivă Inovantă 
8 Risc scăzut Risc ridicat 

În  mod  frecvent,  proiectele  sunt  împărţite  în  
componente  –  subproiecte – pentru a putea fi mai uşor 
administrate. Subproiectele sunt de multe ori subcontractate 
către terţi – fie că este o entitate exterioară organizaţiei sau  
un departament al organizaţiei respective care iniţial nu era 
planificat să participe în proiect. 

 
1.5.2. PROGRAME 

 
Un program este foarte complex, fiind estimat pentru o 

durată de câţiva ani şi poate fi executat prin interconectarea 
de proiecte realizate de companii diferite.   

Programul reprezintă un grup de proiecte  
interdependente  administrate  în mod  coordonat/concertat 
de o autoritate contractantă pentru  a  obţine  rezultate  care  
nu  ar  fi  posibile  prin derularea  de  sine  stătătoare  a  
fiecărui  proiect  în  parte.   Programul  reprezintă  un  efort  
de  atingere  a  unui  obiectiv  strategic  de anvergură, cu rază 
lungă de acţiune. Este cazul, spre exemplu, al unui program 
de conştientizarea a protecţiei mediului şi sănătăţii. 

Pentru atingerea unui obiectiv  complex  al  unui  
program,  pot  fi  derulate  mai  multe  proiecte,  fiecare 
producând un rezultat de sine stătător. 
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Elementele distinctive ale programelor şi proiectelor sunt 
sintetizate în tabelul 1.4 [3], cu sublinierea că „nici una dintre 
considerentele enunţate nu trebuie luată în mod absolut, ci 
doar ca o regulă cu caracter general”. 

Ceea ce cu siguranţă au în comun programele şi 
proiectele formează elementele structurale ale acestora: 
componentele, obiectivele, rezultatele, efectele şi legăturile 
dintre acestea. 
 

Tabelul 1.4. Analiza comparativă program/proiect 
 

Nr. 
crt. 

Caracteristici Programe Proiecte 

1 Amplasarea 
spaţiului 

Mare/Naţională Punctuale/Locale 

2 Poziţionarea 
în ansamblul 
investiţiilor 

Instrumente de 
amplasare a 
strategiei 

Componente ale 
programelor/Inţiative 

3 Buget Global şi ajustabil Fix 
4 Durată Nedefinită, ani Luni, ani 
5 Rolul echipei Planificare, 

coordonare, 
supervizare 

Implementare directă 

6 Evaluare Performanţă şi 
impact 

Performanţă 
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2. FAZELE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI  

 
 

2.1. FAZELE PROIECTULUI 
 
 

Orice proiect prezintă un ciclu de derulare care este 
orientat pe obţinerea unor rezultate concrete (produs, 
serviciu, tehnologie). Aceste rezultate sunt condiţionate de 
trei elemente interdependente: 

 împărţirea în etape şi faze; 
 adoptarea deciziilor; 
 controlul. 

Fazele unui proiect sunt prezentate în tabelul 2.1. 
Defalcarea proiectului în faze presupune următoarele 

aspecte: 
• împărţirea activităţilor în faze logice bine 

definite; 
• fiecare fază a proiectului are un sens unic; 
• fiecare fază începe şi se termină cu o decizie. 

Elementul decizional şi de control se referă la 
următoarele aspecte: timp, bani, calitate, informaţii, 
organizare. 

În cadrul derulării proiectului pot să apară o serie de 
situaţii care necesită intervenţii în planificarea şi desfăşurarea 
activităţilor. 
 Aceste situaţii sunt desfăşurate pe baza unui ciclu de 
întrebări care se constituie într-o matrice ce permite 
adaptarea deciziilor şi stabilirea unei vederi de ansamblu  
asupra proiectului (tabelul 2.2). 
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Tabelul 2.1. Fazele proiectului 
 
 Nr. 

crt.
Faza Scopul fazei 

0 1 2 
1. Iniţiativa • Stabilirea necesităţii elaborării 

proiectului; 
• Care sunt rezultatele proiectului; 
• Eficienţa acestora. 

2. Formularea/ 
definirea 

• Analiza situaţiei existente; 
• Identificarea nevoilor; 
• Analiza problemelor; 
• Stabilirea priorităţilor; 
• Stabilirea obiectivelor. 

3. Pregătirea/ 
proiectarea 

• Definirea obiectivelor; 
• Identificarea resurselor; 
• Elaborarea planului de derulare a 

proiectului; 
• Prezentarea proiectului. 

4. Realizarea/ 
implementarea 

• Identificarea problemelor pe fiecare 
etapă; 

• Mobilizarea resurselor pentru activităţi; 
• Modificarea obiectivelor planificate; 
• Raportarea etapelor; 
• Monitorizarea. 

5. Evaluarea • Identificarea obiectivelor; 
• Stabilirea impactului proiectului. 

6. Diseminarea şi 
susţinerea 

• Comunicarea rezultatelor proiectului; 
• Stabilirea căilor de dezvoltare a altor 

iniţiative. 
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Tabelul 2.2. Matricea întrebărilor 
 
Nr. 
crt. Repere Matricea întrebărilor 
0 1 2 
1. Situaţia iniţială • Care sunt condiţiile externe ? 

• Care sunt circumstanţele ? 
• Care sunt resursele ? 
• Care sunt condiţiile prealabile ? 
În această etapă este descrisă situaţia pentru 
evidenţierea motivelor şi simptomelor.  

2. Obiective • Ce se va realiza ? 
• Cum poate fi determinat succesul 

proiectului ? 
Se formulează obiectivele independent de 
soluţiile de lucru. 

3. Sarcini 
principale 

• Care sunt sarcinile principale din cadrul 
proiectului ? 

• Care sunt indicatorii urmăriţi ? 
• Care sunt responsabilităţile partenerilor ? 

4. Resurse • Care sunt resursele materiale necesare ? 
• Care sunt resursele financiare necesare ? 
• Care sunt resursele umane necesare ? 

5. Alternative • Care sunt soluţiile alternative posibile? 
Se elaborează mai multe soluţii (alternative) 

6. Valabilitate • Care sunt soluţiile utile? 
Din cauza restricţiilor (financiare sau de timp) 
nu toate soluţiile sunt realizabile. Soluţiile 
trebuie ierarhizate în ordinea posibilităţilor de 
aplicare a lor. 

7. Acceptabilitate • Cum vor fi acceptate soluţiile viabile? 
În funcţie de resticţiile financiare, de timp, se 
adoptă soluţia care conduce la îndeplinirea 
indicatorului proiectului. 
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2.2. TIMP, COST, SFERA DE CUPRINDERE 
 
 
 Proiectul se poate reprezenta prin mai multe modele, 
dar vizualizarea o reprezintă triunghiul proiectului (fig. 2.1) 
alcătuit din: timpul de realizare, cost (buget) şi sfera de 
cuprindere (a proiectului şi a produsului). 
 
 
 
      
 
                           
 
             

Cost
Timp 

 
  

Sfera de curpindere  
 

Fig. 2.1. Triunghiul proiectului. 
 
 Această reprezentare a proiectului are la bază 
restricţiile principale reprezentate prin durata (timpul) limitată, 
costurile (bugetul) precizat şi o anumită sferă de cuprindere 
(volum de muncă pentru a putea fi finalizat). 
 Timpul limitat este una din restricţiile oricărui proiect. 
 Toate etapele principale ale realizării unui proiect nu 
trebuie să depăşească datele planificate. 
 Durata (timpul) de finalizare a unui proiect este foarte 
importantă deoarece întârzierea realizării proicetului conduce 
la o serie de aspecte defavorabile: plata cheltuielilor de 
penalizare, diminuarea imaginii echipei de proiect, 
perturbarea activităţilor altor proiecte, nerespectarea 
termenelor de livrare a produselor/ tehnologiilor elaborate etc. 
 În multe cazuri, proiectele demarează cu întârziere, 
ceea ce are o influenţă directă asupra termenului final de 
execuţie. Întârzierea startului proiectului poate fi cauzată de: 

♦ dificultăţi legale; 
♦ informaţii sumare; 
♦ lipsa de fonduri; 
♦ resurse insuficiente. 
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 Costul unui proiect reprezintă totalitatea resurselor 
necesare finalizării obiectivelor fixate prin documentaţia de 
bază (produs, tehnologie, serviciu etc.). Costul include 
cheltuielile cu personalul, dotări cu echipamente, cheltuieli cu 
materiale, materii prime, precum şi toate celelalte evenimente 
care necesită bani. 
 Sfera de cuprindere ţine seama de două aspecte : 
 - sfera de cuprindere a produsului; 
 - sfera de cuprindere a proiectului. 
 Fiecare proiect crează un produs nou (sau un serviciu). 
Unele produse pot fi create pentru clienţi cunoscuţi anterior, 
altele pot fi adresate unor potenţiali clienţi ce aşteaptă să le 
cumpere. De regulă, produsul care va fi realizat trebuie să 
corespundă cerinţelor beneficiarului (prin facilităţile şi funcţiile 
pe care le oferă noul produs). 
 Sfera de cuprindere a produsului descrie calitatea, 
facilităţile şi funcţiile produsului. Documentele care 
precizează aceste informaţii sunt numite specificaţiile 
produsului. Un serviciu sau un eveniment prezintă o serie 
de facilităţi aşteptate de către clienţi (de esemplu, toţi cei care 
participă la un tîrg de bunuri de consum au aşteptări legate 
de ceea ce o să vadă cu această ocazie). 
 Sfera de cuprindere a proiectului descrie volumul de 
muncă necesar pentru livrarea unui produs sau serviciu care 
să respecte sfera de cuprindere a produsului. Sfera de 
cuprindere a produsului este de obicei măsurată în 
activităţi şi faze. 
 În acest context, cele trei componente: timp, cost şi 
sfera de cuprindere, devin instrumente care participă la 
gestionarea restricţiilor proiectului. În mod convenţional 
cele trei elemente sunt reprezentate prin laturile unui triunghi 
– triunghiul proiectului – şi redă procesul echilibrării 
restricţiilor. Situaţia de echilibru este reprezentată printr-un 
triunghi cu lungimile laturilor bine determinate (de parametri 
de lucru consideraţi: timp, cost, sferă de cuprindere). 
 Orice dereglare a acestui sistem aflat în echilibru, 
modificarea unuia din parametrii, implică cel puţin 
modificarea unui alt parametru ca urmare a interconectării 
realizate. 
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 În conformitate cu variaţia celor trei parametrii (timp, 
cost, sfera de cuprindere) pot să apară situaţii de 
echilibrare diferite (tabelul 2.3). 
 

Tabelul 2.3. Echilibrarea triunghiului proiectelor 
 

Nr. 
crt. 

Situaţia care trebuie 
echilibrată 

Modalităţi de echilibrare a situaţiei 

0 1 2 
 
 

1. 

 
 
Scade durata 
aferentă derulării 
proiectului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 

Dacă durata (timpul) aferentă 
proiectului scade, atunci pentru 
redresarea situaţiei trebuie 
considerate următoarele măsuri: 

a. Mărirea bugetului deoarece 
trebuie să fie antrenate mai multe 
resurse pentru a executa acelaşi volum 
de muncă într-un timp mai scurt. 

b. Scade sfera de cuprindere a 
proiectului prin micşorarea numărului 
de activităţi şi faze de lucru. 
Dacă durata proiectului trebuie să 
scadă, trebuie să se considere toate 
situaţiile de lucru astfel încât calitatea 
proiectului să nu fie afectată. 
Managerul de proiect va întocmi planul 
de realizare şi va comunica factorilor 
de decizie influenţele reducerii duratei 
proiectului asupra calităţii produsului 
finit. 
 

2. Cost 

1. Timp 

3. Sfera de cuprindere 

 
 Timpul, costul şi sfera de cuprindere sunt cele trei 

elemente esenţiale ale oricărui proiect. Pentru a obţine 
rezultatele scontate conform planului de realizare a 
proiectului, managerul de proiect trebuie să deţină cunoştinţe 
detaliate despre aceste trei restricţii aplicate proiectului. 

De asemenea, este necesar să se utilizeze un 
instrument care să ajute la gestionarea restricţiilor şi 
echilibrarea acestora. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Autor: prof. dr. ing. Nae Ion                                                                                                      Catedra: Tehnologii de Fabricare şi Management Industrial 
 



Managenentul proiectelor 
 
 

Tabelul 2.3. (continuare) 
0 1 2 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
Scade costul (bugetul) 
proiectului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dacă costul (bugetul) proiectului 
scade, atunci pentru redresarea 
situaţiei trebuie considerate  
următoarele măsuri: 

a. Mărirea duratei proiectului 
deoarece nu se mai pot plăti 
resursele. 

b. Scade sfera de cuprindere 
a proiectului, deoarece mai puţine 
resurse nu pot să execute toate 
lucrările planificate în timpul 
disponibil. 
Dacă se reduce bugetul unui 
proiect, trebuie urmărite clasele de 
resurse materiale pentru care s-a 
stabilit bugetul. 
De asemenea, trebuie să se ia în 
considerare costurile resurselor 
umane şi ale echipamentelor 
planificate a se utiliza. 
Totuşi, reducerea costurilor poate 
conduce la un produs finit de o 
calitate mai slabă. Managerul de 
proiect trebuie să ia în considerare 
(sau să comunice factorilor de 
decizie) avantajele dar şi riscurile 
reducerii costurilor. 

 
 
 

3. 

 
 
 
Mărirea sferei de 
cuprindere a proiectului
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dacă sfera de cuprindere a 
proiectului creşte, atunci pentru 
redresarea situaţiei şi echilibrarea 
triunghiului proiectului, trebuie 
considerate următoarele masuri: 

a. Mărirea bugetului 
proiectului, pentru că resursele 
antrenate trebuie retribuite pe o 
perioadă mai îndelungată decât cea 
planificată. 

b. Creşterea duratei 
proiectului deoarece apare un 
volum suplimentar de muncă. 
Dacă sfera de cuprindere a 
proiectului creşte după ce proiectul 
a demarat, această acţiune se 
numeşte extinderea sferei de 
cuprindere.  
Schimbarea sferei de cuprindere a 

2. Timp 
1. Cost

3. Sfera de cuprindere 

3. Sfera de curpindere

1. Timp 2. Cost 
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proiectului conduce la creşterea 
impactului produsului finit asupra 
grupurilor ţintă ca urmare a 
modificărilor de ultimă perioadă din 
domeniile conexe ale proiectului, 
mai ales în cazul derulării 
proiectelor pe perioade de timp mai 
mari (2 … 4 ani). 

 
 

 
2.3. FAZA DE DEFINIRE A PROIECTULUI 

 
 Proiectele sunt destinate satisfacerii necesităţilor 
beneficiarilor. 
 Proiectarea planificată corespunzătoare necesităţilor 
reale ale beneficiarilor nu poate fi efectuată decât după 
analiza situaţiei existente. Este necesară analiza problemelor 
cu detalierea corespunzătoare a situaţiei existente. 
 De aceea, se impune cercetarea amănunţită a situaţiei 
existente şi chiar reunirea în faza de analiză a reprezentaţiilor 
factorilor cheie din cadrul proiectului. 
 Prima sarcină în faza de analiză a proiectului este 
determinarea celor implicaţi sau afectaţi de proiect; ca 
urmare, se determină grupurile de interese (beneficiari). 
 Ca grup de interese pot fi definite persoane particulare, 
grupuri (asociaţii) de persoane, agenţi economici, instituţii 
care sunt sau ar putea fi interesate sau afectate de proiect. 
Dacă aceştia vor fi implicaţi în proiect ei pot fi denumiţi 
beneficiari. 
 Informaţiile despre grupurile de interese pot fi obţinute 
prin: 

• analiza mass media; 
• informaţii obţinute din reviste de specialitate; 
• consultarea băncilor de date (pe Internet); 
• consultarea de pagini WEB; 
• participarea la conferinţe, seminarii, mese 

rotunde etc.; 
• conversaţii particulare. 

 Atitudinea grupurilor de interese este importantă prin 
prisma următoarelor aspecte: 
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♦ poziţia lor faţă de proiect poate să fie una critică 
aceasta condiţionând succesul sau insuccesul lui; 

♦ furnizează informaţii importante pentru derularea 
proiectului; 

♦ în anumite situaţii pot să înţeleagă mai bine dacă 
un proiect este realizabil sau nu, cât şi acţiunile şi 
resursele necesare pentru realizarea proiectului. 

 Analiza grupurilor de interese trebuie să cuprindă 
următoarele etape: 

• identificarea lor; 
• culegerea informaţiilor despre ei ; 
• identificarea obiectivelor lor; 
• determinarea punctelor forte şi slabe; 
• identificarea strategiilor lor; 
• prognozarea modului lor de reacţie la proiect; 
• elaborarea unei strategii de abordare a lor. 

 Este necesar să se identifice grupurile de interese cu 
influenţă asupra proiectului. Este important să se stabilească 
interesele şi obiectivele lor, strategiile adoptate cât şi puterea 
lor de influenţă. 
 După acest proces de identificare, analiză şi 
prelucrarea informaţiilor referitoare la grupurile de interese, 
este necesar să fie reunite grupurile de interese pentru 
identificarea problemelor şi începerea procesului de 
elaborare a proiectului. 
 Scopul analizei este identificarea grupurilor de interese 
cheie, observarea intereselor lor sau „mizei” în proiect şi 
modul în care aceste interese afectează viabilitatea şi gradul 
de risc al proiectului. 
 Analiza grupurilor de interese se poate realiza printr-o 
şedinţă la care trebuie discutate următoarele: 
 - Care este rolul asumat de fiecare grup de interese ? 
 - Care sunt responsabilităţile? 
 - Ce răspunsuri negative ar putea ridica şi care este 
impactul lor asupra proiectului ? 
 - Care sunt riscurile majore prevăzute de grupurile de 
interese? 
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2.4.  FAZA DE PROIECTARE A PROIECTULUI 
 
 

2.4.1. Definirea logicii proiectului 
  
 Logica de acţiune (intervenţie) a unui proiect 
reprezintă descrierea narativă a proiectului corespunzătoare 
celor patru niveluri ale ierarhiei obiectivelor: activităţi, 
rezultate, obiective specifice şi obiective generale. 
 Logica de acţiune (intervenţie) reprezintă primul stadiu 
în pregătirea schemei logice. Schema logică reprezintă un 
instrument analitic de proiectare şi de prezentare, redată sub 
forma unei matrici (matricea logică). Schema logică trebuie 
considerată ca un instrument dinamic care trebuie revizuită şi 
completată odată cu condiţiile care se schimbă. 
  
 

2.4.2. Structura schemei logice 
 
 Schema logică constă într-o matrice cu patru rânduri şi 
patru coloane (fig. 2.2). 
 Logica pe verticală identifică modul de planificare şi 
realizare a proiectului, clarifică relaţiile cauzale şi stabileşte 
atît programul proiectului cât şi a impactului acestuia. 
 Logica pe orizontală se referă la măsurarea efectelor 
şi a resurselor utilizate de proiect prin specificarea 
indicatorilor şi mijloacelor şi metodelor de măsurare a 
acestora.  
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Rezultate 

 

Obiective 
specifice 

 
Activităţi 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Logica pe orizontală Logica pe verticală 

Constângeri 
şi riscuri Măsurători IndicatoriDescriere 

Fig. 2.2. Structura schemei (matricei) logice. 
 

În general, completarea matricei logice se efectuează 
lucrând pe verticală în jos şi începând cu prima coloană 
(descriere) până la completarea acesteia. Odată stabilite 
obiectivele globale, obiectivele specifice, rezultatele şi 
activităţile, se completează coloana a patra referitoare la 
constrângeri şi riscuri. Se pot completa apoi coloanele doi şi 
trei pentru fiecare nivel al ierarhiei proiectului. 

Un aspect deosebit de important este transpunerea 
obiectivelor din graficul obiectivelor în schema logică şi 
clarificarea diferenţei dintre obiective, rezultate şi activităţi 
(fig. 2.3). 
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Graficul obiectivelor Schema logică 
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Tabelul 2.4. Definirea indicatorilor 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea etapei Exemplu 

1. Definirea indicatorului Îmbunătăţirea situaţiei educaţionale 
2. Definirea calităţii Numărul de absolvenţi perfecţionaţi în 

cadrul cursurilor postuniversitare 
3. Definirea cantităţii Numărul de absolvenţi perfecţionaţi 

între 20 şi 50 
4. Definirea perioadei Numărul de absolvenţi perfecţionaţi în 

cadrul cursurilor postuniversitare este 
între 20 şi 50 în perioada anului 
universitar 2003 – 2004 

 
 În unele cazuri nu este posibil sau economic ca 
schimbarea să fie măsurată direct; în asemenea cazuri se 
utilizează indicatori indirecţi (de exemplu: numărul de 
automobile la o mie de locuitori, ca indicator al dezvoltării). 
 Este posibil ca pentru verificarea indicatorilor să fie 
necesare anumite informaţii (tabelul 2.5). Verificarea se va 
efectua în legătură cu: relevanţa informaţiilor, accesibilitatea, 
costul, gradul de încredere. 

 
Tabelul 2.5. Verificarea indicatorilor 

 

Nr. 
crt. 

Criteriul Modul de verificare 

1. Forma Se verifică dacă indicatorii sunt specifici în 
ceea ce priveşte cantitatea, calitatea, timpul, 
locul şi grupul de interese. 

2. Mijloacele de 
verificare 

Mijlocul de verificare este de încredere şi de 
actualitate; 
Mijloacele de verificare sunt disponibile 
(statistici, observări, evidenţe). 

3. Culegerea 
informaţiilor 

Culegerea, prelucrarea şi înmagazinarea 
informaţiilor este o activitate din cadrul 
proiectului şi resursele necesare sunt 
incluse în managementul proiectului. 

4.  Relevanţa Indicatorii sunt relevanţi ca mod de 
apreciere a obiectivelor. 

5. Costul 
informaţiilor 

Se verifică dacă informaţiile pot fi obţinute 
cu un cost rezonabil. 
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2.4.4. Întocmirea programului de activitate 
 
După ce s-a întocmit matricea sistemului logic, 

planificarea se poate efectua în continuare prin adăugarea de 
detalii operaţionale. 

Un program de activitate reprezintă o metodă de 
prezentare a activităţilor unui proiect care identifică 
succesiunea lor logică şi dependenţele dintre activităţi. 
Programul de activitate este utilizat ca mijloc de identificare a 
responsabilităţilor cu implementarea activităţilor. Cel mai 
utilizat program de management de proiect şi de planificare a 
activităţilor utilizând grafice Gantt este Microsoft Project. 

Principalele etape ale programului de activitate sunt 
prezentate în tabelul 2.6. 

 
 

Tabelul 2.6. Etapele programului de activitate 
 

Nr. 
crt. 

Etapa Conţinutul etapei 

0 1 2 
1. Stabilirea 

principalelor 
activităţi 

• Programul calendaristic al proiectului; 
 
• Cum va fi condusă fiecare activitate pentru 
realizarea obiectivelor proiectului; 
 
• Stabilirea resurselor umane, materiale şi 
financiare; 
 
• Riscurile şi incertitudinile care pot afecta 
implementarea activităţilor. 
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Tabelul 2.6. (continuare) 
0 1 2 
2. Defalcarea 

principalelor 
activităţi în 
sarcini 
gestionabile 

Etapa constă în a defalca o activitate în subactivităţile 
sale componente şi apoi în stabilirea sarcinilor.  
Un exemplu este prezentat în continuare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Stabilirea 
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dependenţelor 
pentru activităţi  
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Dup
într
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• d
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Tabelul 2.6. (continuare) 
0 1 2 
6. Definirea 

calităţilor 
profesionale 
necesare pentru 
îndeplinirea 
activităţilor şi 
sarcinilor 

Resursele umane implicate în realizarea 
proiectului reprezintă unul din criteriile care 
determină eligibilitatea ofertei de proiect. 
Echipa de lucru angajată în derularea şi 
finalizarea proiectului trebuie să asigure 
nivelul de pregătire şi experienţa 
corespunzătoare şi necesară realizării 
proiectului. 
Directorului de proiect îi revin sarcini efective 
de cercetare ştiinţifică, dar şi sarcinile de 
manager de proiect în raporturile cu 
autoritatea contractantă. 
Directorul de proiect întocmeşte componenţa 
echipei de lucru şi elaborează „lista 
personalului”. Această listă însoţită de CV-ul 
persoanei prin care se atestă competenţa 
profesională în raport cu tema ce se va 
contracta. 
 

7. Atribuirea 
sarcinilor în 
cadrul echipei 
de lucru 

Este recomandabil ca sarcinile să fie stabilite 
şi acceptate în scris, într-un formular tip fişa 
postului şi eventual şi printr-un angajament 
scris. Se evită astfel situaţii critice în 
derularea proiectului când un angajat 
părăseşte echipa de lucru, cauzând dereglări 
ale activităţilor. Analiza postului include două 
părţi: descrierea postului şi specificaţia 
postului. 
Descrierea postului se referă la: denumirea 
acestuia, localizarea în cadrul proiectului, 
îndatoririle şi responsabilităţile, condiţiile 
generale de muncă. 
Specificaţia postului se referă la: educaţie, 
experienţă, perfecţionare, îndemânare, 
abilităţi specifice impuse de munca 
respectivă, putere de decizie etc. 
 

  
În tabelul 2.7 sunt prezentate principalele activităţi 

derulate în cadrul proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de 
inovare. 
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Tabelul 2.7. Activităţi din cadrul proiectelor de inovare 
 

Nr. 
crt. 

Activitatea Etape Rezultate/ 
Documente 

de monitorizare 
0 1 2 3 

1.1. Studii de amplasare 
 

Raport de amplasare 

1.2. Studii de fezabilitate
 

Studiu de fezabilitate 

1.3. Documentaţie de 
execuţie 
 

Documentaţie de 
execuţie 

1. Elaborarea 
documentaţiei 

1.4. Planuri de realizare 
şi/ sau modernizare 

Plan de realizare 

2.1. Execuţie proiect Proiect 
2.2. Amenajare spaţii Raport de amenajare 

2. Activităţi de 
inginerie 
tehnologică 2.3. Dotări echipamente Raport de dotare 

3.1. Achiziţie utilaje Produse/Documente 
de achiziţie 

3.2. Achiziţie 
calculatoare şi 
echipamente periferice 

Produse/Documente 
de achiziţie 

3.3. Achiziţie mobilier Produse/Documente 
de achiziţie 

3. Activităţi de 
achiziţionare 

3.4. Achiziţie birotică Produse/Documente 
de achiziţie 

4.1. Formare/ dezvoltare 
şi întreţinerea băncii de 
date 

Raport de cercetare 

4.2. Racordarea 
băncilor de date la 
reţele informaţionale 
 

Certificat 

4. Activităţi 
informaţionale 

4.3. Aplicaţie software 
specializat 
 

Raport aplicaţie 

5. Activităţi de 
personal 

5.1. Pregătirea/ 
formarea de personal 
(pentru managementul 
inovaţional, analiză 
economico – financiară 
a proiectelor, asigurarea 
calităţii produselor, 
consultanţă şi asistenţă, 
expertiză, diagnoză).  
 

Certificate/ Diplome 
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2.4.5. Defalcarea cheltuielilor 
 

Defalcarea cheltuielilor se realizează pe categorii şi 
feluri de cheltuieli (tabelul 2.8 – pentru cazul unui proiect de 
cercetare, dezvoltare, inovare). 

 
Tabelul 2.8. Defalcarea cheltuielilor 

Valoare (lei) 
Nr. 
crt. Categorii şi feluri de cheltuieli Total 

Din care 
finantate de la 

buget 
0 1 2 3 
1 Salarii personal permanent   
2 Salarii personal cu contract 

determinat de muncă 
  

3 Cheltuieli materiale   
4 Dotări independente   
 VALOARE TOTALĂ    

 
 

2.4.8. Prezentarea proiectului 
 

Prezentarea unui proiect se efectuează în conformitate 
cu pachetul de informaţii ale programului. În continuare se 
prezintă modul de structurare a unui proiect care vizază 
domeniul cercetării, dezvoltării, inovării (tabelul 2.9). 

 
Tabelul 2.9. Planul proiectului 

 

1. TITLUL COMPLET AL PROPUNERII 
 
2. SITUAŢIA PE PLAN NATIONAL ŞI INTERNAŢIONAL LA 
NIVELUL DOMENIULUI ŞI A TEMATICII PROPUSE 
 
Se vor prezenta : 
♦ orientări, direcţii, obiective cunoscute, stadiul existent; 
♦ rezultate semnificative obţinute şi modalităţi de aplicare; 
♦ unitaţi cercetare-dezvoltare cu preocupări în domeniu; 
♦ potenţiali utilizatori. 
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Tabelul 2.9. (continuare) 
3. OBIECTIVE (pe fiecare an/ perioadă a proiectului, în conexiune 
cu situaţia actuală pe plan naţional şi internaţional în cadrul 
domeniului şi tematicii abordate) 
Se vor prezenta: 
♦ probleme propuse spre rezolvare legate de situaţia actuală a 

domeniului şi a tematicii proiectului; 
♦ obiective măsurabile; 
♦ explicarea conformităţii obiectivelor propuse cu obiectivele 

programului şi priorităţile programului. 
 
4. PREZENTAREA  ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNICĂ A PROIECTULUI 
 
♦ gradul de noutate şi de complexitate ; 
♦ metodologia şi tehnicile care vor fi utilizate, instrumente, 

echipamente, software, contribuţia fiecarui partener.  
 
5. JUSTIFICAREA PROIECTULUI 
 
♦ relevanţa proiectului pentru sectorul/domeniul respectiv şi modul 

în care se încadrează în politica naţională în domeniu; 
♦ viabilitatea şi şansele de succes ale proiectului (constrângerile şi 

riscurile). 
 
6. SCHEMA DE REALIZARE A PROIECTULUI 
 
♦ schema de realizare a obiectivelor proiectului, prin etapele/fazele 

propuse; 
♦ rolul şi responsabilităţile fiecărui partener pentru realizarea 

proiectului (obiective, rezultate, termene, elemente de 
monitorizare); 

♦ calendarul de timp (se va prezenta o diagrama/ matrice cu 
activităţi, participanţi, rezultate pe perioade de timp); activităţile 
se vor defalca pentru a permite identificarea categoriilor de 
cheltuieli necesare pentru realizarea lor (cheltuielile necesare nu 
se exprima valoric, ci numai în unităţi fizice). 

 
7. REZULTATE / BENEFICII ŞI SCHEMA/ PLANUL DE 
VALORIFICARE/ DISEMINARE 
♦ rezultatele, beneficiile preconizate, profit estimat, rentabilitate; 
♦ modul de valorificare în cadrul activităţilor proiectului, a 

rezultatelor intermediare, pe etape; 
♦ modalitatile prin care rezultatele vor fi diseminate şi potenţialii 

beneficiari (în cazul proiectelor cu agenţii economici, se prezintă 
planurile lor de exploatare a rezultatelor şi se fac referiri la 
repartizarea drepturilor de proprietate intelectuală, industrială şi 
comercială între partenerii la proiect, în conformitate cu legislaţia. 
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Tabelul 2.9. (continuare) 
8. IMPACTUL ECONOMIC ŞI SOCIAL 
 
♦ se identifica şi se cuantifică (dacă este posibil) impactul 

economic, social şi asupra mediului a rezultatelor proiectului 
(impactul se poate defini prin condiţii mai bune de muncă şi 
viaţa, inclusiv sănătate, oportunităţi pentru învăţământ şi 
perfectionare, creare de noi locuri de muncă, conservarea 
mediului şi a resurselor naturale pe cale de dispariţie oportunităţi 
de transfer tehnologic, în special în regiuni mai puţin dezvoltate 
şi/sau pentru dezvoltare regională şi rurală etc.) 

 
9. MANAGEMENTUL PROIECTULUI 
 
♦ metodele/ modalitatile de conducere, coordonare si comunicare 

pentru realizarea proiectului (se stabilesc cerintele de planificare, 
monitorizarie si evaluare a activitatilor proiectelor, a rezultatelor 
obtinute, de corelare a acestora cu alocarile bugetare si cu platile 
efectuate; 

♦ actiunile-suport care vor fi iniţiate pentru conducerea proiectului 
şi categoriile de cheltuieli necesare pentru derularea lor. 

 
 

 
2.5. FAZA DE IMPLEMENTARE A PROEICTULUI 

 
După ce proiectul a fost aprobat şi s-a obţinut 

finanţarea lui, se efectuează cea mai importantă fază a 
proiectului – implementarea.  

Implementarea proiectului presupune utilizarea 
resurselor care sunt alocate în mod eficient şi au costuri 
minime de timp şi de bani, pentru obţinerea obiectivelor 
proiectului. 

 
2.5.1. Identificarea problemelor pe fiecare 

etapă 
 
Conform planului de realizare a proiectului se 

procedează la derularea activităţilor propuse şi repartizarea 
efectivă a resurselor (materiale, umane şi financiare) alocate 
proiectului. 

Evoluţia în timp a proiectului poate fi: 
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♦ Spaţială – utilizatorul va accepta, eventual, 
modificările performanţelor dar nu va accepta nici o derogare 
de la termenul limită de predare a proiectului. 

♦ Temporală – utilizatorul va accepta o întârziere a 
termenului de livrare a produsului cu condiţia ca acesta să fie 
conform specificaţiilor tehnico – economice prescrise; 

♦ Spaţio – temporală – când proiectul pune în 
aplicare tehnologii noi. Pe parcursul realizării proiectului pot 
să apară dificultăţi în realizarea performanţelor şi în 
respectarea termenelor. În această situaţie pot să fie 
adoptate:  

- decizia de oprire a derulării proiectului; 
- decizia de continuare a proiectului cu modificarea 

performanţelor şi a termenelor cu acordul partenerilor şi cu 
acceptul autorităţii contractante. 

În managementul de proiect se face distincţia între plan 
şi programare. 

Planul – reprezintă enumerarea logică a activităţilor 
dintr–un proiect. 

Programul  - reprezintă documentul de lucru care 
rezultă din confruntarea planului iniţial cu resursele aflate la 
dispoziţia organizaţiei. 

 
 

2.5.2. Mobilizarea resurselor pentru activităţi 
 
Prin resursă se înţelege o cantitate de mijloace care 

concură la realizarea unei activităţi. Clasificarea resurselor 
după natura acestora este prezentată în figura 2.4. 

În literatura de specialitate, pentru utilizarea eficientă a 
resurselor se utilizează trei direcţii prioritare: 

1) Un procedeu de nivelare a resurselor – prin care se 
poate obţine un program care comportă o utlizare cât mai 
raţională, mai uniformă a resurselor. Procedeul are ca 
premise: 

♦ durata totală a proiectului este constantă; 
♦ activităţile componente ale proiectului au durate 

constante. 
Prin procedee de nivelare a resurselor se caută să se 
găsească un program, care să păstreze o durată minimă 
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(care este cunoscută) şi să încerce pe cât posibil să 
uniformizeze profilul resurselor proiectului.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umane 

Financiare 

Resursă umană globală – categorie în care 
este inclus atât personalul calificat, cât şi 
cel necalificat. 

Resursă umană specializată – categorie în 
care fiecare profesiune poate constitui o 
resursă; este cazul lucrărilor cu un grad 
ridicat de tehnicitate. 

 
 
 
 

 

 
 Resurse
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiale 

 

În această categorie sunt cuprinse materii 
prime, semifabricate, prefabricate. 

În această categorie sunt cuprinse 
aparate, dizpozitive, utilaje, maşini, 

  
2) Un proce

constă în a dete
fie cât mai aprop

3) Alocarea 
determinarea u
corespundă pro
utilizează intens

Ca operaţ
dreapta a act
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poate realiza proiectul. Resursele
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să acopere cheltuielile repartizate pe
activităţi
39

 
 

♦ Spaţiile de producţie; 
♦ Combustibil. 

carea resurselor. 

ramare a resurselor – care 
ram cu durata minimă care să 
le disponibile. 
- prin care se urmăreşte 
cu durată minimă, care să 

se disponibile, în ipoteza că se 
 diferenţiate. 
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Specificul acestui procedeu îl reprezintă faptul că durata 
activităţilor este variabilă. 

Prin procedeele prezentate se urmăreşte să se obţină o 
programare optimă a resurselor disponibile. 

 
 

2.5.3. Modificarea obiectivelor planificate 
 
 Obiectivele planificate pot fi revăzute pe parcursul 
derulării proiectului odată cu identificarea problemelor pe 
fiecare etapă. 
 

2.5.4. Raportarea etapelor 
 

Raportarea activităţilor se realizează la termenele 
stabilite prin prevederile contractuale. Raportul de activitate 
descrie activităţile desfăşurate în perioada de referinţă, 
evidenţiază întârzierile şi necorelările apărute în derularea 
proiectului şi cauzele acestora, propune măsuri corective. 

Raportul de etapă este însoţit de documentul care 
atestă rezultatele etapei:  

♦ raportul de cercetare;  
♦ buletin de încercare;  
♦ raport de dotare;  
♦ raport de transfer / valorificare;  
♦ raport de experimentare etc.  

În funcţie de specificul proiectului pot fi realizate 
următoarele tipuri de rapoarte: 

• raport de activitate; 
• raport trimestrial de activitate; 
• raport anual de activitate; 
• raport final de activitate. 

Scopul rapoartelor este de a furniza date recente 
despre realizările proiectului în funcţie de indicatorii şi 
termenele limită prevăzute. 
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2.5.5. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor 
 

Prin monitorizare şi evaluare se efectuează analiza şi 
controlul respectării obiectivelor şi termenelor prevăzute, 
respectiv: 

• compararea rezultatelor obţinute cu rezultatele 
prevăzute; 

• analiza stadiului de realizare a obiectivelor; 
• analiza eficacităţii utilizării resurselor. 

Instrumentele de monitorizare ale unui proiect sunt: 
• rapoartele de activitate intermediare (de etapă / 

trimestrial / anual); 
• rapoartele de expertiză (evaluare)                  

tehnico-ştiinţifică întocmite de experţi; 
• rapoartele de evaluare (trimestrial / anual); 
• raport final de activitate; 
• raport final de evaluare. 

Activitatea de monitorizare poate fi definită ca fiind 
colectarea sistematică, analiza şi utilizarea informaţiei în 
scopul conducerii proiectului şi adoptarea de decizii 
manageriale. 

 
 

2.6. FAZA DE EVALUARE 
 

2.6.1. Îndeplinirea obiectivelor 
 

 Stadiul final al unui proiect îl reprezintă îndeplinirea 
obiectivelor specifice şi generale prevăzute. 
 Dacă rezultatele proiectului nu sunt conforme cu cele 
din planul iniţial se stabilesc cauzele care au condus la 
aceste abateri şi care este impactul asupra resurselor 
utilizate. 
 Evaluarea trebuie să examineze opinia beneficiarilor 
privind calitatea produselor şi serviciilor generate de proiect. 
Evaluarea presupune expertiza tehnico – ştiinţifică şi 
financiară (fig. 2.5).   
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 Expertiza tehnico – ştiinţifică vizează 
următoarele aspecte: 

 Obiectivele realizate; 
 Bugetul realizat; 
 Obiectivele în curs de ralizare; 
 Gradul de realizare a obiectivului propus şi 

rezultatele proiectului; 
 Strategia utilizată pentru atingerea 

obiectivului; 
 Nivelul tehnic şi calitativ atins; 
 Efectele economice estimate în funcţie de 

activităţile realizate şi obiectivele specifice; 
 Modificări ce se impun în concepţia 

proiectantului pentru îndeplinirea obiectivului 
general; 

 Respectarea documentelor de planificare 
(planul de realizare a proiectului, planul 
anual, eşalonarea plăţilor) şi compararea 
indicatorilor realizaţi cu cei propuşi; 

 Abateri constante în ceea ce priveşte 
realizarea proiectului; 

 Recomandări, măsuri adaptate pentru 
atingerea obiectivului proiectului; 

 Evaluarea condiţiilor concrete în care se 
desfăşoară proiectul. 

Expertiza financiară – vizează următoarele 
aspecte: 

 Existenţa documentelor pentru 
decontare întocmite corect; 

 Analiza valorii etapei; 
 Analiza finanţării de la buget; 
 Analiza cofinaţării; 
 Analiza cheltuielilor (pe categorii conform 

devizului). 

Evaluarea  
proiectului 

Fig. 2.5. Evaluarea proiectului. 
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2.6.2. Determinarea impactului proiectului 
 

În funcţie de tipul proiectului  se identifica şi se cuantifică 
(dacă este posibil) impactul economic, social şi asupra 
mediului a rezultatelor proiectului (impactul se poate defini prin 
condiţii mai bune de muncă şi viaţa, inclusiv sănătate, 
oportunităţi pentru învăţământ şi perfectionare, creare de noi 
locuri de muncă, conservarea mediului şi a resurselor naturale 
pe cale de dispariţie, oportunităţi de transfer tehnologic, în 
special în regiuni mai puţin dezvoltate şi/sau pentru dezvoltare 
regională şi rurală etc.) 
 
 
  2.7. DISEMINAREA REZULTATELOR 
  
 Diseminarea  rezultatelor reprezintă o acţiune care 
trebuie să stea la baza oricărui demers ştiinţific, deoarece 
doar circulaţia informaţiei poate garanta asigurarea unui 
impact optim al acestui. 
 Informaţia, în general, dar mai ales informaţia ştiinţifică 
trebuie să fie validată de beneficiarii direcţi sau indirecţi, 
pentru a căpăta valoarea de întrebuinţare, pentru a se 
multiplica şi ulterior, pentru a se valoriza la parametrii optimi. 
 Circulaţia informaţiei între diverşi beneficiari este foarte 
importantă pentru valorificarea acesteia (fig. 2.6). 
 
 
 Informaţia  

primară 

Grup ţintă 1 Grup ţintă 2 

Informaţia  
optimizată 

Grup ţintă 3 

Prelucrare 
informaţie şi  

 
 
 
 
 

 
Fig. 2.6. Circulaţia informaţiei. 

 
 Lansarea informaţiei pe „piaţa consumatorilor“ se 
realizează pe baza unei strategii coerente care trebuie să 
răspundă următoarelor cerinţe (fig. 2.7): 

• ce se transmite; 
• cui se transmite; 

 
Autor: prof. dr. ing. Nae Ion                                                                                                      Catedra: Tehnologii de Fabricare şi Management Industrial 
 



Managenentul proiectelor 
 
 

• cum se realizează transferul informaţiei;  
• când se produce diseminarea informaţiei. 

În cadrul diseminării rezultatelor ştiinţifice trebuie să se 
stabilească următoarele elemente:  

♦ Informaţia trebuie structurată, în funcţie de tipul 
beneficiarului: 

- la nivel general, pentru auditoriul neiniţiat; 
- la nivel specializat, pentru auditoriul de 

specialitate. 
♦ Informaţia trebuie protejată, asigurându-se dreptul 

de autor prin: 
- brevet (invenţie, inovaţie); 
- publicare de articole, cărţi etc.;  

♦ Informaţia trebuie comercializată pe baza unei 
analize de preţ, pentru a aduce beneficii materiale 
autorului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informaţia 

Ce se transmite?

Cum se transmite? Când se produce diseminarea?

Cui se transmite? 

Fig. 2.7. Strategia de diseminare. 
 
 
Susţinerea rezultatelor proiectului este definită ca procesul 
care asigură ca rezultatele proiectului să fie menţinute şi 
îmbunătăţite şi după finalizarea proiectului (fig. 2.8).   
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SUSŢINERE 
♦ Vizibilitate 
♦ Reţea 
♦ Finanţare 
♦ Recunoaştere oficială 
♦ Personal competent 
♦ Implicarea personalului
♦ Susţinerea rezultatelor 

Diseminare Diseminare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.8. Diseminarea şi susţinerea rezultatelor. 
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