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PROIECTE PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ 
 

 

Număr de ore:  prelegeri: 6 
    aplicaŃii: 9 
    evaluare: 1 

Total:   16 
 

Competen Ńe generale: 
• Dezvoltarea abilităŃilor manageriale; 
• Dezvoltarea limbajului specific domeniului; 
• Creşterea motivaŃiei pentru implicarea în activităŃi specifice proiectării, managementului şi 
evaluării programelor educaŃionale. 
 

Competen Ńe specifice: 
1. ParticipanŃii vor dobândi abilităŃi necesare specifice proiectării, managementului şi evaluării 
programelor educaŃionale; 
2. CursanŃii vor fi deŃine informaŃii cu privire   la modalităŃi concrete de monitorizare şi 
evaluare a programelor educaŃionale actuale.   
3. ParticipanŃii vor putea alcătui o metodologie de monitorizare şi evaluare a programelor 
educaŃionale. 
 

1. Unit ăŃi tematice: 
Nr. 
crt.  

Unitatea tematic ă Nr ore 
curs 

Nr ore 
aplica Ńii 

1. Elemente de proiectarea şi managementul programelor educa Ńionale 4 6 
2. Monitorizarea programelor educa Ńionale 1 2 
3. Evaluarea programelor educa Ńionale 1 1 

Evaluare  1 
TOTAL 6 10 

 

2. Con Ńinuturi ale unit ăŃilor tematice: 
 

Unitatea 1.  Elemente de proiectarea şi managementul programelor educa Ńionale 
1.1  Elemente de proiectare / programe şi proiecte 
1.2. Mangementul programelor şi proiectelor 
1.2.1. Rolul şi funcŃiile managementului 
1.2.2. RelaŃia între diferite discipline 
1.2.3. Ce este managementul de proiect? 
1.2.3.1. Management de proiect (MP): aria managementului de proiect şi aria de cunoştinŃe 
1.2.3.2 DiferenŃa între managementul de proiect şi managementul organizaŃional 
 

Unitatea 2.  Monitorizarea programelor educa Ńionale   
2.1. FuncŃiile monitărizării 
2.2 ModalităŃi de monitorizare în practica actuală 
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Unitatea 3.  Evaluarea programelor educa Ńionale 
3.1. ParticipanŃi în evaluare 
3.2. Evaluare internă versus evaluare externă 
3. 3. Elemente de teoria evaluării 
3.3.1 Definirea evaluării 
3.3.2 Scopurile evaluării 
3.4. ModalităŃi de evaluare a programelor educaŃionale 
3.4.1  Măsurarea performanŃei 
3.4.2. Perspectiva eficienŃei financiare 
3.4.3. Evaluarea pe baza unui sistem de asigurare a calităŃii 
3.4.4 Cadrul metodologic şi principalele concepte 
 

Strategii de formare utilizate: 
Metode didactice: prelegerea, metoda studiului de caz, dezbaterea, jocul de rol, etc. 
 

Mijloace didactice:  videoproiector, fişe de lucru individuale, flipchard, markere etc. 
 

Metode de evaluare: colocviu, evaluare orală pe baza unui proiect. 
 

Bibliografie selectiv ă: 
1. Cheetham, J., Fuller, R., Mc Ivor, G., Petch, A.(1992), Evaluating Social Work Effectiveness, 
Open University Press 
2. Dinsmore, P. C.; Cabanis-Brewin, J. (2006) The American Management Association – Handbook 
of Project Management 2nd edition, New York. 
3. Frigenti, E.; Comninos, D. (2006) The Practice of Project Management, Kogan Page London and 
Philadelphia. 
4. Hayes, Samuel P.,Jr. (1967) Evaluating Development Projects, UNESCO, 2-nd Ed. Belgium 
5. Johns, G. (1996) Comportament organizaŃional, Editura Economică, Bucureşti. 
6. Martin, L., L., Kettner, P.,M.( 1995), Measuring the Performance of Human Service Programs, 
SAGE Human Services Guides 
7. MăŃăuan, G., (1999), Evaluarea programelor sociale, Editura Expert, Bucureşti  
8. Obeng, E. (1994) The Project Leader’s Secret Handbook - All Change, Pitman, London. 
9. Rossi, P., H., (1982), Standards for Evaluation Practice, San-Francisco, Jossey-Bass 
10. Rossi, P., H., (1985) Evaluation – a Systematic Approach, 3-rd ed. SAGE Publication 
11. Shadish, W.,R., Jr., Cook, T.,D., Leviton, L.,C., (1999) Fundamentele Evaluării Programelor - 
Teorii ale Practicii, Editura ALL 
12. Sid, K. (2006) Project Management for Small Business – Made easy, CWL Publishing 
Enterprises, Inc. Madison, Wisconsin. 
13. Suchman, E., (1967)  Evaluative Research: Principles and Practice in Public Service and Action 
Programs, Russell Sage Found., New York 
14. Tripodi, T., Fellin, P., Epstein, I., (1986) Social Program Evaluation - Guidelines for Health, 
Education and Welfare Administrators, University of Michigan  
15. Weiss, C.H.(1972), Evaluation Research: Methods for Assessing Program Effectiveness, 
Englewood Cliffs, Prentice-Hall 
16. Project Management Manual (1997) Trainig Gruppo Soges. 
17. PMI Standards Committee (1996) A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 
Project Management Institute, Newton Square, Pennsylvania. 
18.  Handbook of Evaluation Research(1988), Edited by Guttentag and Struening SAGE Publication  
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1. Programe şi proiecte 
 

În contextul dezvoltării sociale strategiile, planurile de acŃiune, programele şi proiectele 
joacă un rol esenŃial. Prin operaŃionalizarea acestora se ajunge la atingerea obiectivelor propuse. 
 
 
 
 
 
 
 

 
În contextul planificării şi implementării schimbării abordarea prin programe / proiecte  

(simplă, realistă, bine comunicată) spore şte şansele de succes . 
 
1.1. Introducere: planuri-programe-proiecte 
 

Planurile de acŃiune conŃin măsurile concrete, cu orizonturi de timp şi responsabilităŃi clare 
făcând referire şi la costurile aferente fiecărei activităŃi în parte. Planurile de acŃiune şi elementele 
acestuia trebuie să furnizeze o imagine clară a etapelor ce vor fi parcurse, a resurselor implicate 
şi a responsabilităŃilor asumate pentru fiecare etapă în parte şi în concordanŃă cu termenele de 
realizare agreate.  

Strategiile şi planurile de acŃiune complexe sunt implementate prin programe  şi proiecte . 
Programul  acoperă un domeniu prioritar şi poate cuprinde mai multe proiecte .  

Putem spune că programele reprezint ă un ansamblu planificat şi coordonat de 
resurse (materiale, financiare, umane) şi activit ăŃi alocate, derulate pe o perioad ă de timp 
(necesar pentru atingerea unui obiectiv), în scopul satisfacerii unei nevoi, al prevenirii s au al 
rezolv ării unei probleme.  

Programele sunt, nu de puŃine ori, supuse unor presiuni externe  (surse de finanŃare, 
electoratul, beneficiari ai programului) şi, în acelaşi timp, influen Ńează institu Ńii  care desfăşoară 
activităŃi programate. Programarea se referă la natura programelor şi la rolul lor în rezolvarea 
problemelor. Se ocupă de structura internă şi funcŃionarea acestora, de interferenŃa lor cu 
programe derulate de alte instituŃii (parteneriat) şi de procesele prin care componentele lor pot fi 
modificate pentru a îmbunătăŃi performanŃa. 

Deşi conŃinutul programelor şi ceea ce poate însemna acoperirea neajunsurilor poate fi 
diferit, toate programele au de rezolvat probleme similare. Aceste probleme, grupate în jurul găsirii 

Ce este managementul programelor şi proiectelor?  

- disciplin ă de studiu în curs de formare 

- metod ă de lucru pentru ca sistemul/ organiza Ńia să ob Ńină maximum de 

beneficiu din integrarea activit ăŃilor de management de proiect. 
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de resurse, alocării de fonduri, întreŃinerii bugetelor, justifică deciziile privind planificarea 
programelor şi dezvoltarea lor. Programele merg în general pe stagii similare mecanismelor de 
dezvoltare organizaŃională. 

Proiectele  se referă la acŃiuni cu nivel de generalitate mai redus decât programele, au o 
sferă de cuprindere mai mică, un grad de complexitate mai redus şi un orizont de timp mai scurt. 
Ele subsumează o serie de activităŃi care au scopul de a rezolva anumite probleme specifice, într-
un timp specific şi într-o zonă specifică.  

Planul de lucru descrie modalitatea de implementare a proiectului, listarea actorilor, 
responsabilităŃile acestora şi realizarea activităŃilor în timpul planificat. 
 
 
1.2. Definirea proiectului 

 
Dacă ceva e nesigur trebuie să punem o întrebare: ce oportunitate am în acest domeniu 

de activitate? Când concretizăm şi definim visul, dorinŃa sau oportunitatea suntem pe direcŃia cea 
bună. Este ca şi cum demarăm o activitate, avem nevoie de oameni şi de un spaŃiu unde aceştia 
să lucreze şi să finalizăm serviciul sau produsul până în luna.... când problema trebuie să aibă un 
răspuns concret.  
 Fiecare vis, dorinŃă care presupune a avea un termen limită sau o oportunitate este un 
proiect. Proiectul defineşte problema căreia trebuie să-i facem faŃă. A face faŃă unei probleme 
găsindu-i o rezolvare reprezintă un proiect. 
 
1.2.1 Ce este un proiect? Ce este proiectarea? 
 

....Când ştii ce vis ai cu siguranŃă că ştii ce probleme ai.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Proiectele există în fiecare domeniu sau sferă de activităŃi. IniŃiate în domeniul afacerilor 

ele sunt extinse în domeniul public - sănătate, educaŃie, administraŃie. Le regăsim sub dimensiuni 

Un proiect 
este? 

Un vis sau o dorinŃă 
care au o durată 
determinată 

O problemă care 
impune o soluŃie 

Un vis sau 
dorinŃă legat 
de 

activitate nouă spaŃiu de lucru 
nou 

schimbare şi 
dezvoltare 

plasarea pe o 
poziŃie superioară  
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diferite, de la cele aproape neînsemnate (mobilarea unei încăperi), la cele de dimensiuni mijlocii 
(promovarea unui nou serviciu) până la proiecte mari, de importanŃă sau dimensiune 
(restructurarea unui sistem de servicii destinat comunităŃii). 

Încercarea de a găsi o definiŃie valabilă tuturor tipurilor de proiecte a fost o prioritate în 
activitatea teoreticienilor şi practicienilor din domeniu. Iată o definiŃie în termeni de caracteristici 
distinctive:  
...Un proiect este asumarea temporară a răspunderii pentru crearea unui produs sau al unui 
serviciu...(Guide to the Project Management Body of Knowledge).... sau al unui produs final unic 
sau rezultat (Frigenti şi Comnminos după The Project Management Institute, 1998). 
 

Această remarcă din finalul definiŃiei necesită un comentariu. „Produs final unic sau 
rezultat” are o anumită semnificaŃie şi acoperă produsele sau serviciile unei organizaŃii. De aici 
rezultă diferenŃa netă între produs final sau rezultat şi rezultatele proiectului. Proiectul oferă 
rezultate care contribuie la îmbogăŃirea serviciilor organizaŃiei. Integrând rezultatele proiectului cât 
mai repede posibil şi transformându-le în acŃiuni curente organizaŃia însăşi se va dezvolta. Cu 
toate că proiectele sunt componente critice care afectează strategia organizaŃională, ele pot rar să 
asigure realizarea produselor finale. Mai curând proiectele sunt acele vehicule care promovează 
şi care aduc schimbarea organizaŃională.  
 
1.2.2. Cum se diferen Ńiază un proiect de o opera Ńie de rutin ă? 
 Există trei factori care diferenŃiază proiectele de activităŃile rutiniere: unicitatea, natura 
temporară şi elaborarea progresivă. 
 
Unicitatea  
 

Proiectele se referă la acele activităŃi care nu au fost făcute anterior. Unicitatea derivă atât 
din caracterul unic al activităŃilor cât şi din furnizarea, în premieră, a unor servicii sau în realizarea 
de produse noi în organizaŃie. Se poate ridica un semn de întrebare: cât de unic este acest unic?  

 
Cinci şcoli din mediul urban dintr-un judeŃ se confruntă cu aceeaşi problem ă şi oferă 

populaŃiei aceleaşi noi servicii . Planul poate fi unic dar fiecare şcoală are propriul proiect. 
Unicitatea o observăm în localizarea geografică (localitatea este o identitate), managementul 
proiectului din fiecare localitate este specific propriului grup Ńintă şi propriilor beneficiari. De 
asemenea, metodologia proiectului este specifică fiecărui consiliu local cu particularităŃile sale. 

 
Rezultatele audit-ului anual : fiecare audit poate urma acelaşi model, aceleaşi secvenŃe 

de evenimente dar fiecare audit este unic deoarece se referă la un client, la o echipă, la o 
structură organizaŃională. 

 
Introducerea unui sistem informatic în organiza Ńie: instalarea sistemului în fiecare 

departament din cadrul organizaŃiei presupune aceleaşi manevre dar fiecare departament are 
specificul lui. Astfel că cerinŃele şi utilizatorii din fiecare departament relevă unicitatea în 
introducerea sistemului. Identificarea şi centrarea pe unicitate îndeplinesc un rol foarte important 
în managementul proiectului. Acestea ajută la identificarea noilor arii de risc din organizaŃie - fără 
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de care managementul ar ajunge în incapacitatea de dezvoltare şi de implementare, la momentul 
oportun, a strategiilor care privesc managementul riscului. 
 
Natura temporar ă 
 Natura temporară relevă faptul că proiectele sunt de factură tranzitorie. Ele au un început 
bine definit şi un final bine stabilit. Finalul proiectului este important mai ales când obiectivele sunt 
îndeplinite. Proiectul poate fi considerat terminat atunci când se ştie clar că obiectivele nu pot fi 
atinse sau când produsul final nu mai prezintă interes. Natura temporară nu se referă la o durată 
scurtă a timpului de derulare şi nici la caracterul temporar al produsului, chiar dacă timpul este o 
variabilă importantă în management. Odată ce obiectivele au fost atinse proiectul trebuie să 
înceteze. În situa Ńiile în care proiectul impune crearea unui nou serv iciu sau a unui nou 
produs, sunt ale şi membrii de baz ă ai echipei datorit ă cuno ştin Ńelor pe care le au şi datorit ă 
experien Ńei acumulate . 

 
 
Elaborarea progresiv ă 

 
 La iniŃierea proiectului rezultatul e dificil de detaliat. Caracterul unic al rezultatului este 
elementul care face dificilă această apreciere. De aceea, este util a vorbi despre elaborare 
progresivă a proiectului. Cei doi termeni pot fi descrişi astfel: elaborare  - activitate concertată sau 
dezvoltare - cercetare minuŃioasă iar progresiv ă - activitate ascendentă în paşi.  
 La începutul proiectului scopul acestuia, timpul de derulare, costul şi performanŃa 
(parametrii) trebuie riguros definiŃi. În timpul derulării proiectului, încă de la etapele iniŃiale se 
produce o înŃelegere mai bună şi o interiorizare a acestuia dacă intervine suportul elaborării 
progresive. Elaborarea ca întreg necesită definirea detaliată a proiectului care reflectă gradul 
cunoaşterii acestuia. Proiectele pot fi diferenŃiate dacă le poziŃionăm între cele două extreme ale 
unui continuum: superficiale, difuze şi clare. Continuumul reprezintă, de fapt, nivelul de 
cunoaştere. El variază de la slaba cunoaştere la cunoaşterea profundă. Un proiect bine definit 
este plasat cât mai aproape de cunoaşterea profundă. Aşezarea proiectului pe acest continuum 
nu este o scalare ci este un element de ilustrare. Elaborarea progresivă a proiectelor susŃine 
definirea produselor proiectului ceea ce contribuie la definirea scopului proiectului. Scopul este 
finalitatea proiectului (definită în termeni de produse şi servicii). DiferenŃa între fixarea prematură a 
scopului şi elaborarea progresivă constă în faptul că în prima procedură este generatoare de 
tensiune. Scopul complex, riguros formulat rezultă din elaborarea progresivă şi se bazează pe 
cunoaşterea profundă. Paradoxal, într-un proiect poate apărea tensiune dacă se definesc iniŃial o 
serie de parametri (timp, cost şi performanŃă) pe fondul unui scop nu prea clar. 
 

1.2.3. Proiectul: caracteristici, componente, condi Ńii majore 
 

Un efort complex de realizare a unor obiective specifice, în limite de timp specificate într-
un program şi în cadrul unui anumit buget, cu linii directoare proprii privind organizarea şi 
funcŃionarea. Are caracter unic, eforturile şi experienŃa anterioară neregăsindu-se integral în 
elaborarea şi în implementarea sa. 
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Proiectul trebuie să conducă la realizarea unui produs bine definit, rezultat al unui cumul 
de activităŃi. Fiecare dintre activităŃi trebuie sa aibă un moment de început şi unul de sfârşit, să 
poată fi planificată şi realizată.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caracteristicile  unui proiect 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Componentele cheie  ale unui proiect 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Condi Ńii majore pentru un proiect de succes: 
 
 
 
 
 

Componentele 
cheie ale unui 
proiect 

Obiectiv 
general / 
Obiective 
specifice 

Rezultate 
specifice 

constrângeri Termene Efortul echipei 

Buget/ resurse 
(altele decât umane) 

DURATA 

DOMENIU 

RESURSE 
Materiale şi financiare PROIECT 

implicarea stakeholders şi a beneficiarilor   

 identificarea şi definirea problemei (de mare 
importanŃă şi interes, atât pentru beneficiari cât şi pentru 
stakeholders) 

stabilirea obiectivelor majore şi specifice (în mod 
realist şi fezabil 
 
 structura logică şi aplicabilă a managementului de 
proiect 

CondiŃii majore 
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Acestea trebuie să conducă la atingerea obiectivelor propuse utilizând resurse disponibile şi 
responsabilităŃi clar definite.  
 
2. Management de proiect 
 

La o primă încercare de definire a managementului de proiect s-ar putea face referire la 
procesul de planificare şi de conducere care integreaz ă sarcini şi resurse disponibile, cu 
responsabilit ăŃi clare şi transparente având drept scop atingerea obiective lor propuse . La 
aceasta poate fi adăugat setul de mijloace care este utilizat, împreun ă cu sintetiza 
informa Ńiilor existente despre planificare şi conducere, pentru realizarea obiectivelor 
propuse, în limita de timp cerut ă, cu resursele disponibile, în domeniul de interes . 
 

Exista diferite modalităŃi de abordare a MP. Cea mai simplă schemă este cea în 4 etape: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                               
 
 
 

 
 
 
 
Aceasta este o variantă simplă care însă ridică numeroase semne de întrebare. Cum 

definesc un proiect, care sunt tipurile de cunoştinŃe de care am nevoie atât pentru a demara un 
proiect cât mai ales pentru a-l implementa? Care sunt abilităŃile şi competenŃele necesare pentru 
a manageria un proiect?  

ETAPA 4 
Evaluare proiect 

ETAPA I 
Identificare, analiză, definire  

ETAPA 2 
Elaborare proiect 

(pregătire) 

ETAPA 3 
Implementare proiect 
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Pe lângă aceste întrebări pot apărea cele legate de echipa cu care se derulează proiectul. 
Mai mult pot apărea nedumeriri asupra resurselor materiale de care dispunem pentru a realiza 
proiectul. Riscurile, latente sau manifeste sunt, de asemenea, elemente foarte importante care nu 
pot fi neglijate. 

Din acest motiv se poate spune că planul de proiect este documentul central prin care 
proiectul poate fi, formal manageriat. Planul proiectului este, de fapt, un ansamblu de activităŃi, de 
sarcini şi de resurse necesare derulării acestuia şi finalizării lui. De aceea planul tipic de proiect 
include: 
- descrierea principalelor faze necesare derulării proiectului; 
- fixarea sarcinilor; 
- programarea activităŃilor şi a duratei lor, dependenŃele, resursele şi planificarea timpului 
necesar; 
- menŃionarea responsabilităŃilor şi a posibilelor constrângeri. 
Pentru a crea acest plan este obligatoriu a fi respectate următoarele: 
- menŃionarea clară a scopului proiectului 
- identificarea cheilor de verificare pentru faze, activităŃi şi sarcini; 
- cuantificarea efortului necesar îndeplinirii fiecărei sarcini; 
- alocarea resurselor corelând cu fiecare sarcină în parte; 
- menŃionarea dependenŃelor planificate, responsabilităŃilor şi a constrângerilor. 
 
 
2.1. Rolul şi func Ńiile managementului 
  

Rolul managementului este de a integra resurse şi sarcini şi de a le dirija în sensul  
îmbunătăŃirea obiectivelor organizaŃiei. Acesta îl transpunem la nivelul managerilor când precizăm 
rolurile acestora.  
      FuncŃiile managementului, aşa cum au fost descrise de Henry Fayol acum o sută de ani 
transpuse la nivelul managerului descriu funcŃiile pe care trebuie să le îndeplinească acesta. 
Acestea sunt definite după cum urmează: planificare, conducere, organizare, coordonare şi 
control. 
 
Planificare Gândire asupra îmbunătăŃirii obiectivelor selectate, crearea unui standard 

măsurabil (un nivel minim de performanŃă) şi comunicarea acestui standard 
tuturor. 

Conducere InfluenŃarea membrilor organizaŃiei - în sensul de a contribui la îndeplinirea 
obiectivelor. 

Organizare Stabilirea intenŃionată a unei structuri de roluri pentru membrii organizaŃiei. 
Coordonare Stabilirea rolurilor şi asigurarea că oamenii selecŃionaŃi dintr-o organizaŃie sunt şi 

rămân motivaŃi şi, în acelaşi timp, comunică unii cu alŃii. 
Control Măsurarea şi corectarea performanŃei, oferirea siguranŃei că totul este conform 

planificării. 
  
   Rolul managementului este de a integra aceste funcŃii într-un mod în care să acopere 
întreaga organizaŃie. Similar funcŃiilor managementului general clasic, managerul de proiect 
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trebuie să planifice, să conducă, să organizeze, să coordoneze şi să controleze activităŃile din 
cadrul proiectului. 
 
2.2. RelaŃia între diferite discipline 
 

CunoştinŃele cerute de managementul de proiect aduc un anumit grad de unicitate acestei 
discipline. Uneori, însă, acestea se suprapun cu părŃi ale managementului general şi ale 
diverselor arii de aplicaŃii precum şi cu managementul tehnic (figura 2).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     

 
Cunoştin Ńele impuse de managementul de proiect şi de practica acestuia, ca valoare şi 

ca utilitate, se aplic ă la majoritatea proiectelor şi în cea mai mare parte a timpului.  
CunoştinŃele de management general şi practica acestuia sunt legate de funcŃiile de 

planificare, conducere, organizare, coordonare şi control. Presupun, de asemenea informaŃii din 
domeniul juridic, statistic, logistic etc. Aria de aplicaŃie şi managementul tehnic sunt specifice fiecărui 
domeniu de activitate şi organizaŃiilor care-şi desfăşoară activitatea în acel domeniu: asigurărilor, 
financiar, administrativ, educaŃional, de sănătate, industrie, comerŃ etc.  
 
2.3. Ce este managementul de proiect? 
Un prim răspuns dat la această întrebare ar arăta că managementul de proiect este procesul prin care 
proiectul îşi atinge obiectivele.  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: RelaŃia între aria de cunoştinŃe şi managementul practic 

 

 
CunoştinŃe MP şi 
practica  acestuia 

CunoştinŃe de  
MG şi practica 
acestuia 

CunoştinŃe din 
aria de aplicaŃie 
şi practică  

                SEMNIFICAłIE 1. De ce iniŃiem acest proiect? De ce este util organizaŃiei? 
Centrare pe valoare, pe beneficii şi pe finalitate 

  Scopul MP 
2. Ce facem ? Definim scopul proiectului. 

3. Cum facem? 

4. Când  facem? 

5. Cât timp va dura? 

6. Cât va costa? 
Costul MP 

7. Care este punctul forte al proiectului? Ce face ca acesta 
să fie bun? 

8. Cum  putem fi siguri că proiectul va fi bun? 

Calitatea MP 

9. Ce ar putea să nu meargă bine? 

Riscul MP 

10. Cine va  realiza proiectul? 

11. Cum  vom Ńine legătura unii cu alŃii pentru a fi „pe aceeaşi 
lungime de undă” 

12. Care sunt necesităŃile pentru proiect? Cum le obŃinem? 

Resursele 
umane în MP 

13. Cum  conferim proiectului caracterul unitar? Cum vom 

AchiziŃii MP 

Integrare MP 

Timpul MP 
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Însă răspunsul anterior pare a ridica alte semne de întrebare. Ce se întâmplă cu aspectele legate 
de cunoştinŃe, de competenŃe şi de abilităŃi? Putem vorbi de instrumente şi de tehnici speciale? Şi, 
nu uităm scopul - care este? ce presupune? cum îi atingem. Cum apreciem timpul necesar? Sunt 
o serie de necesităŃi care trebuie să le identificăm? Există o balanŃă a nevoilor şi aşteptărilor 
stakeholders? 
 
2.3.1. Management de proiect (MP): aria managementu lui de proiect şi aria de cuno ştin Ńe  

 
A realiza un proiect înseamnă a realiza o activitate clară şi completă (Kemp, 2006). În 

acest sens se poate realiza un inventar a ceea ce e de făcut. Acest inventar este chiar aria 
proiectului şi reprezintă, de altfel, răspunsurile la o serie de întrebări care pot fi puse înainte de a 
demara procesul.   

 
Aria de cunoştinŃe în managementul modern de proiect (MMP) poate fi dezvoltată după 

cum urmează (Frigenti şi Comninos, 2006):   
 

MMP 
integrare 

Proces impus de asigurarea coerenŃei între elementele diverse ce compun un 
proiect. Presupune includerea planului de dezvoltare, execuŃie şi control extins. 

Scopul  Se referă la faptul că proiectul presupune exclusiv munca / activităŃi strict 
necesară. Acoperă iniŃierea scopului, planificare, definire, verificare şi control. 

Timpul  Include atât decizia cât şi acŃiunea impusă de estimarea duratelor tuturor 
activităŃilor şi secvenŃelor din proiect - activităŃi de definire, etape de derulare, 
control.  

Costul  Se referă la procese impuse de asigurarea derulării proiectului în limitele 
bugetului aprobat; presupune planificarea resurselor, control. 

Calitatea Înseamnă procesul de răspuns la necesităŃile pentru care a fost conceput 
proiectul. 

Resursele 
umane 

Presupune „utilizarea” eficace a tuturor oamenilor implicaŃi în derularea 
proiectului - cu referire atât la activităŃi de organizare, de coordonare şi de 
dezvoltarea echipei de proiect. 

Comunicare Se referă la procesul de impus de cerinŃele proiectului privind circuitul 
informaŃional şi diseminarea. Presupune crearea unui plan de comunicare care 
să susŃină circuit informaŃional, raportarea performanŃelor precum şi finalul (din 
punct de vedere administrativ) proiectului.  

Riscul Înseamnă identificarea, analizarea şi oferirea răspunsurilor la posibilele riscuri 
din proiect. Se face referire la identificarea şi cuantificarea riscului, pe de o 
parte şi la răspunsul dat, la control, pe de altă parte. 

AchiziŃii Acoperă procesul cerut de asigurarea cu bunuri şi servicii din exterior – 
planificarea achiziŃiilor, surse de selecŃie, contractări. 

 
Ariile de cunoştinŃele privind managementul de proiect reflectă, de fapt, dimensiunile 
managementul de proiect. Cele cinci dimensiuni primare (interne) ale MP sunt scopul, timpul, 



13 
 

 
Formare de consilieri şi asisten Ńi suport pentru implementarea 
Strategiei de descentralizare a înv ăŃământului preuniversitar  

 

(Contract POSDRU/1/1.1/S/8) 
Proiect cofinan Ńat din Fondul Social European prin Programul 

OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2 013 
 

Proiect implementat de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului  în parteneriat cu Academia de Studii Economice din 

Bucure şti   

 

costul, performanŃa şi resursele umane. Dimensiuni secundare (externe) precum riscul, 
comunicarea, achiziŃiile şi integrarea facilitează pe cele din prima enumerare. 
 
2.3.2 Diferen Ńa între managementul de proiect şi managementul organiza Ńional   
 

Specific managementului proiectului este echipa. Echipa de proiect  are un număr mic de 
oameni cu deprinderi complementare care sunt angajaŃi în îndeplinirea unui scop comun , au 
obiective specifice de performan Ńă pentru îndeplinirea cărora împărtăşesc responsabilitatea. 

Obiective specifice de performanŃă sunt atunci când: 
• echipa eficace investeşte foarte mult timp şi efort explorând şi formând un scop (care 
aparŃine atât individului cât şi echipei); 
• acordând timp şi atenŃie apar elemente care motivează echipa pentru eforturi suplimentare; 
• oferă o cale de urmat sigur ă şi tangibil ă deoarece: 

o definesc produsul echipei de lucru; 
o facilitează comunicări clare deschise, conflict constructiv în interiorul echipei; 
o concentrarea întregii echipe spre scop; 
o influenŃează comportamentul echipei; 
o oferă satisfacŃia micilor victorii (nepreŃuite) care au rol energizant şi desusŃinere în 

depăşirea obstacolelor ivite în calea realizării unui scop de lungă durată; 
o sunt atractive şi reprezintă o provocare. 

De aici se desprind oportunităŃi într-o echipă sub formă de ajutor şi de sprijin reciproc, de 
coordonare de activităŃi individuale şi de generarea angajamentelor. Acestea, pe de o parte, 
răspund necesităŃilor de apartenenŃă, status şi rol şi autoactualizare şi, pe de altă parte, 
îmbunătăŃesc comunicarea. 
 Elemente definitorii ale echipei sunt mărimea şi deprinderile complementare: 
• Mărimea echipei  care diferă în funcŃie de: scopul propus, obiectivele specifice, 
răspunderea reciprocă. Un grup mic nu devine o echipă până când nu dă dovadă de 
responsabilitate de echip ă ce se caracterizează prin angajament şi încredere. 
• Deprinderi complementare : 

o Expertiza tehnică sau funcŃională 
o Capacitatea decizională 
o RelaŃii interpersonale 
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Elemente de bază  ale lucru lui in echipă

produse
D ezvoltare personală

PerformanŃe

D eprinderi de 
-rezolvare de probleme
-tehnice / funcŃionale

-relaŃionare

Răspundere:
-reciprocă

-individuală

obiective 

 
 
Curba performanŃei echipei: 
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PerformanŃa echipei de proiect este un imperativ. Este motivul pentru care se dezvoltă tehnici de 
îmbun ătăŃire continu ă a performan Ńelor  echipei şi se caută variabile care s ă permit ă analiza 
eficacit ăŃii  acesteia. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performan Ńa 
creşte când : 

Echipa se confruntă permanent cu 
noul 

Se stabilesc priorităŃile şi 
căile de urmat 

Se selectează membrii în 
funcŃie de aptitudini reale 
şi de potenŃial 

Se acordă atenŃie 
primelor întâlniri şi 

primelor acŃiuni comune 
în proiect 

Se stabilesc reguli de 
conduită 
 

Se stabilesc şi se 
conturează obiectivele 

imediate 

O provocare pentru orice echip ă poten Ńială stă în capacitatea de a g ăsi echilibrul 

între selec Ńie şi dezvoltare ca modalit ăŃi de a dezvolta un întreg set de deprinderi 

complementare pentru a îndeplini scopul echipei. 
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2.4. Elemente de proiectare   
Revenind la etapele proiectului se urmăreşte în detaliu fiecare dintre acestea: definire, elaborare, 
implementare, evaluare. 
 
Definire proiect Identificare / Analiza problemei; 

Identificarea soluŃiilor alternative şi selecŃia celei mai bune dintre 
acestea; 
Definirea obiectivului major; 
Definirea obiectivelor specifice. 
 

Elaborare proiect Definirea activităŃilor 
Stabilirea responsabilităŃilor; 
Estimarea durate; Elaborarea programului; 
Proiectarea bugetului pe activităŃi; 
Elaborarea planului de monitorizare; 
Elaborarea planului de evaluare; 
Analiza riscurilor. 
 

Implementare 
proiect 

Urmărirea desfăşurării proiectului; 
Controlul;  
Raportarea; 
Încheierea proiectului. 
 

Evaluare  Definirea scopului; 
Identificarea întrebărilor la care trebuie găsit răspunsul; 
Stabilire constrângeri legate de timp sau buget; 
Selectarea metodei; 
Colectarea şi analiza datelor; 
Interpretarea datelor; 
Raportarea rezultatelor evaluării; 
Utilizarea. 
 

                                                            
2.4.1. Definirea proiectului 
 
A. definirea problemei : Paşii pentru identificarea problemei: 
Ce este o problemă? Problema este un dat? (AplicaŃie: Cum definim problema?) 
Problema: orice situaŃie care necesită o rezolvare (un început, un final şi căile de rezolvare). 
Pentru a fi rezolvată (adică pentru a se găsi soluŃii) ea a trebuie identificată.  
Dacă: PROBLEMA  este un hiatus perceput între două stări - starea existent ă şi starea dorit ă 
(Johns, 1996), 



17 
 

 
Formare de consilieri şi asisten Ńi suport pentru implementarea 
Strategiei de descentralizare a înv ăŃământului preuniversitar  

 

(Contract POSDRU/1/1.1/S/8) 
Proiect cofinan Ńat din Fondul Social European prin Programul 

OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2 013 
 

Proiect implementat de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului  în parteneriat cu Academia de Studii Economice din 

Bucure şti   

 

Atunci : decizia/procesul decizional care declan şează acŃiunea presupune perceperea st ării 
existente, conceperea st ării dorite şi paşii care trebuie f ăcu Ńi pentru a trece dintr-o stare în 
alta.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategie de rezolvare a problemelor: 
• I identificarea problemei şi oportunităŃilor 
• D definirea obiectivelor şi reprezentarea problemei 
• E explorarea posibilelor metode de rezolvare 
• A anticiparea rezultatelor şi acŃiunea 
• L (look back and learn), ce s-a învăŃat în urma acestei experienŃe. 
 
 
 
 

BINE STRUCTURATE : o problemă pentru care starea existentă este clară, starea dorită 
este clară iar modul de trecere de la starea existentă este evident.  
Intuitiv aceste probleme sunt simple iar soluŃionarea lor este relativ simplă. Este specific 
aspectelor repetitive şi comune.  
Procesul decizional de rezolvare a acesteia, care stă la baza trecerii spre a starea dorită, 
presupune energie şi resurse şi de aceea poate este supus greşelilor. Astfel se încearcă 
programarea procesului decizional pentru probleme bine structurate. Programul este un 
mod standardizat de rezolvare. Programele / etichetări: reguli, rutina, proceduri de 
operare standardizate 

P
R
O
B
L
E
M
E 

STRUCTURATE IMPROPRIU: starea existentă este neclară, starea dorită este neclară 
iar metoda de a ajunge la starea dorită este necunoscută. (Exemplu: problema nu e 
identificată corect sau posibil ca în timp să se dovedească a fi falsă, atrage după sine 
eşecul proiectului. 
Aceste probleme sunt, în general, individualizate au o incidenŃă redusă şi implică un grad 
mare de incertitudine. Ca rezultat creează conflicte, controverse între cei interesaŃi. 
Aceste probleme nu pot fi soluŃionate cu decizii programate, necesită o serie de informaŃii 
şi, mai ales, capacitate analitică. 
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B.  Analiza obiectivelor (scop şi obiective) 
 

Scopul proiectului 
Plecând de la o stare de fapt nedorită/ situaŃie negativă, dorim să o schimbăm/ 

îmbunătăŃim. Astfel, la sfârşitul proiectului dorim să ajungem la o nouă situaŃie, o situaŃie pozitivă/ 

 
Lista posibilelor cauze 

Identificarea 
problemei 

scop  

 
SoluŃii posibile 

Cea mai bună soluŃie posibilă 

Obiectiv 1  
 
Activitate 1 
Activitate 2          
Activitate 3                                                                                                                 

Obiectiv 2  
 
Activitate 1 
Activitate 2          
Activitate 3               
 

Obiectiv 3 
 
Activitate 1 
Activitate 2          
Activitate 3                                                                      
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favorabilă grupului, comunităŃii/ societăŃii. Putem defini scopul ca fiind situaŃia dorită atunci când 
problema este rezolvată.  

El reprezintă deci o situaŃie ideală la care ne propunem să ajungem atunci când am 
rezolvat problema. Reprezintă “schimbarea” de substanŃă pe care proiectul o are în vedere. 
Scopul trebuie definit în funcŃie de beneficiile urmărite pentru grupul Ńintă şi/sau beneficiarii ce vor 
utiliza serviciile furnizate ca urmare a derulării proiectului. 
• Scopul trebuie să fie enunŃat clar şi concis. 
• În formularea scopului se evită utilizarea conjuncŃiei “şi”, ar fi două propoziŃii, deci două 
scopuri. 
• În formularea scopului se evită utilizarea cuvântului „prin” -aceasta arată modalitatea în 
care va fi atins scopul. 
 

Obiective 
Obiectivele sunt  paşii în care se atinge scopul. Pentru formularea obiectivelor apare 

recomandarea de a nu se confunda cu acŃiunile de întreprins, cu metodele de implementare. 
Acestea din urmă arată felul în care vor fi îndeplinite obiectivele. Trebuie făcută distincŃie 

clară între drumul parcurs/ acŃiunile întreprinse şi finalul la care se ajunge/ obiectivul. Nu în ultimul 
rând, obiectivul trebuie să poată fi evaluat şi măsurat. Astfel se poate observa atingerea 
obiectivelor şi, într-o primă fază, înlăturarea cauzelor care au dus la apariŃia problemei. 

CondiŃie: obiectivele trebuie sa fie SMART: 
Specifice/ Specific 
Măsurabile/ Measurable; 
Realizabile/ Achievable; 
Realiste/ Realistic; 
Time-limited/ Limitate in timp 
Un obiectiv bine formulat trebuie să răspundă la următoarele întrebări: 
• CINE  are nevoie de schimbare ? 
• CÂT de necesară este trecerea de la starea iniŃială la starea dorită? 
• CUI i se adresează această trecere? 
• UNDE se va produce schimbarea? 
• CÂND se va produce schimbarea? 
 
DiferenŃa între obiectivul major şi obiectivul specific:  
 
Obiectiv major Obiectiv specific 
O formulare generală a ceea ce urmează să 
se realizeze 

O serie de realizări specifice care împreună 
conduc la realizarea obiectivului major 

Este un rezultat al mai multor activităŃi, este 
final, este definit pentru a rezolva o problema 
generala 

Rezolvă doar o parte din obiectivul general 

Este soluŃia pentru problema găsită anterior Furnizează detalii care împreună alcătuiesc 
ceea ce trebuie realizat într-o perioadă definită 
de timp 
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Este formulat pe înŃelesul tuturor, chiar şi al 
celor care nu sunt direct implicaŃi în proiect 

Poate fi atins la sfârşitul proiectului sau pe 
parcursul desfăşurării acestuia 

 
Obiectivele pot fi: 
• tangibile, statistic verificabile; 
• intangibile “capacity building” exprimate prin: îmbunătăŃirea cunoştinŃelor, creşterea 
calităŃii, îmbunătăŃirea serviciilor, etc. Obiectivele intangibile trebuie sa asigure solu Ńii de lung ă 
durat ă, participarea comunităŃii, sprijin pe resursele locale – atât materiale cât şi umane – precum 
şi poten Ńial pentru replicare. 
2.4.2.  Elaborarea proiectului 
 
ConŃinutul general al unui proiect 
• Descrierea situaŃiei existente (Background); 
• Necesitate / Scop / Obiectiv general; 
• Beneficiar /Grup Ńintă; 
• Persoane, instituŃii cu care se va colabora; daca exista, un plan privind comunicarea; 
• Resurse (umane, materiale şi financiare, de timp); 
• Rezultate; 
• Criterii de performanŃă / Indicatori de succes; 
• Ipoteze;  
• Riscuri; 
• ConsideraŃii speciale; 
• Matricea logică. (AplicaŃie: matricea- cadrul logic) 

Conceptul cheie în elaborarea unui proiect îl reprezintă traducerea informaŃiilor generale 
conŃinute în formularea obiectivului general şi al obiectivelor specifice în sarcini (activităŃi). 
Defalcarea proiectului în părŃi şi deci simplificarea acestuia, poate fi facilitată de răspunsul la 
întrebările:  
• “Ce trebuie făcut pentru a realiza XYZ? A,B si C?” 
• “De ce resurse am nevoie pentru a realiza A?” 
În aceasta fază, următoarelor 5 întrebări trebuie să li se găsească răspuns: 
• Ce? / De ce? 
• Cum? 
• Cine? 
• Când? 
• Cât costă? 
Paşii ce trebuie urma Ńi în procesul de elaborare: 
 
A. Structurarea întregului proiect în p ărŃi simple  (Work Breakdown Structure - WBS)  
Răspunde la întrebarea “CUM”  
• stabileşte divizarea în părŃi sau pachete de lucru astfel încât administrarea să fie cât mai 
eficientă; Sistemul este arborescent putând conŃine: faze, stadii, activităŃi, sarcini; 
• permite formularea responsabilităŃilor la nivel individual, evaluarea efortului care trebuie depus 
de personalul implicat, timpul necesar; 
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• stabileşte nivelul de control care trebuie exercitat; 
 
Analiza dependen Ńelor dintre p ărŃi 
• reprezintă sistemul de relaŃii şi interdependenŃele dintre diferitele părŃi (pachete de lucru ale 
proiectului);     
• se realizează în scopul stabilirii ordinii în care fiecare dintre părŃi va desfăşura activităŃile 
proprii; 
Evenimentul  A                                         Activitate                     Evenimentul B 
(cheie de verificare / milestone) 
• eveniment – este doar legat de un anumit moment de timp (nu este consumator de timp); 
• activitate – consumă timp şi resurse. 
Se realizează o reŃea sau o diagramă logica pentru a reprezenta fluxul activităŃilor (cu săgeŃi care 
indică relaŃia dintre acestea) 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
Calculul drumului critic (Critical Path)   
• Reprezintă cea mai lungă cale în cadrul reŃelei de activităŃi ale proiectului; determină 
durata proiectului; 
• Întârzierea unei activităŃi aflată pe “drumul critic” determină întârzierea proiectului. 

D 

Ex. Titlul Proiectului “Dotare Birou de Consiliere pentru CetăŃeni” 
Structurare Descriere Descriere 

Activitatea A Studiul pieŃei; alegere model Decizie 

Activitatea B Aranjament financiar Aprobarea finanŃării 

Activitatea C Selectare firma Contract 

Activitate D AchiziŃii  Încheiere proiect 

                 Analiza dependenŃelor 

Structurare Descriere Activitate precedentă necesara 

A Studiul pieŃei; alegere model - 

B Aranjament financiar A 

C Selectare firmă A 

D AchiziŃii B, C 
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• Concentrează atenŃia managerului de proiect asupra activităŃilor cu grad maxim de 
prioritate. Dacă acestea nu au fost finalizate la timp, întregul proiect va suferi întârzieri.  
• Ia în considerare cele mai optimiste, respectiv pesimiste, variante de începere / finalizare a 
fiecărei dintre activităŃi. 
(AplicaŃia WBS) 
 
B. Program (proiectarea resurselor de timp) 
Răspunde la întrebarea “CÂND”  
- Asocierea valorilor de timp în care se desfăşoară activităŃile cu date calendaristice, 
- Se utilizează graficul Gantt (sau bar chart), în care bare orizontale sunt proporŃionale cu 
durata activităŃilor. 
Nr. 
crt. 

Activitatea Când începe Când se 
termină 

L1 L2   Ln 

 O1A1        
      A2        
         
 On A1        
         
Diagrama Gantt (Planificarea în timp a proiectului) 
 C. Estimarea responsabilit ăŃilor, eforturilor, duratelor (resurse umane)  
 
Răspunde la întrebarea “CINE?”  
• ResponsabilităŃi: cine este responsabil, în ce funcŃie pentru a depune un anumit efort pe o 
perioadă dată de timp (analiza capacităŃilor personalului, necesităŃi de training, înlocuitori sau alte 
persoane care pot ajuta în perioadele de lucru foarte încărcate); 
• Suma eforturilor individuale necesare pentru fiecare dintre pachetele de lucru; 
• Durata de desfăşurare a fiecărui pachet de lucru; 
• Factori care pot afecta acurateŃea estimării: natura activităŃii, cine o desfăşoară, factori 
obiectivi care pot apărea; 
• Este recomandabil să se utilizeze aceeaşi unitate de măsură pentru timp: luni, săptămâni, 
zile atunci când se estimează durata activităŃilor. 
 
D. Resurse (proiectarea resurselor materiale şi bugetului) 
 
Răspunde la întrebarea „CU CE?” şi  „CÂT COST Ă?”  
Resurse materiale şi financiare pot fi: 
- supra,  
- subdimensionate  
 
Bugetul  
Răspunde la întrebarea “CÂT COST Ă? 
Bugetare „de SUS în JOS” este utilizată atunci când managementul proiectului specifică o sumă fixă 
de bani ca parte a definirii proiectului (buget dat). 



23 
 

 
Formare de consilieri şi asisten Ńi suport pentru implementarea 
Strategiei de descentralizare a înv ăŃământului preuniversitar  

 

(Contract POSDRU/1/1.1/S/8) 
Proiect cofinan Ńat din Fondul Social European prin Programul 

OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2 013 
 

Proiect implementat de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului  în parteneriat cu Academia de Studii Economice din 

Bucure şti   

 

Im
pa

ct
 

Bugetul total este divizat în bugete generale pe activităŃi. Această metodă se aplică proiectelor la care 
disponibilitatea fondurilor reprezintă o constrângere sau când bugetele parŃiale nu pot fi definite corect 
prioritar implementării. 
Bugetarea bazată pe activităŃi este utilizată atunci când managerului de proiect i se solicită să 
alcătuiască bugetul sau să estimeze costurile proiectului (proiect dat). Presupune o pornire de la “O”, 
construirea bugetelor individuale şi apoi însumarea lor pentru a rezulta bugetul total. 
Tipuri de costuri: 
- resurse umane 
- echipament 
- administrare a proiectului 
- tipărire / editare  
- contracte / onorarii 
- călătorii / mobilităŃi 
- regie 
- altele  
 
E. Fezabilitatea proiectului, ipoteze de lucru, ana liza riscului  
 
Răspunde la întrebarea “CE”, „DE CE” ? 
Se concentrează asupra factorilor obiectivi  care pot influenŃa succesul proiectului, analizează aceşti 
factori şi face recomandări. Aceşti factori pot fi: 
- factori economici; 
- factori financiari; 
- factori legislativi; 
- factori economici; 
- factori tehnici; 
- factori culturali si sociali; 
- factori ecologici. 
Analiza nu va influenŃa în mod direct succesul proiectului dar va minimaliza riscul insuccesului prin 
informaŃii şi sugestii privind măsuri de preîntâmpinare. 
 
Ipotezele  trebuie identificate ca fiind fie: 
- cele mai importante pentru proiect; 
- cu un grad relativ mare de incertitudine. 
 
  Analiza de risc  
 Reprezintă evaluarea probabilităŃii apariŃiei şi impactului unei probleme specifice în cadrul 
proiectului. 
                                        Probabilitate 
 

  Înalt Mediu  Scăzut 
Înalt    
Mediu    
Scăzut    
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Se Ńine cont de următoarele trei aspecte: 
- Plan de rezervă: răspunsuri la potenŃiale riscuri care pot apărea. 
- Reducerea riscurilor: măsuri care trebuie luate pentru a preveni apariŃia potenŃialelor  
probleme. 
- Semnal de alarma: eveniment sau semnal care ar trebui să pună în acŃiune planul de 
rezervă. 
2.4.3. Implementarea proiectului  
 
Ce este implementarea? 
Implementarea este faza în care se mobilizează resursele pentru realizarea de activităŃi care 
conduc la atingerea obiectivelor propuse. 
 
Ce presupune implementarea? 
1. Un plan fezabil şi realist (vezi elaborarea planurilor de acŃiune) 
2. Resurse necesare 
3. Mecanisme clare de atingere a obiectivelor 
 
Controlul desf ăşurării proiectului (monitorizarea, urm ărirea contradic Ńia şi controlul):  
• Monitorizarea proiectului  reprezintă determinarea stadiului proiectului.  
• Monitorizarea progresului proiectului la intervale de timp stabilite este esenŃială. Cea mai 
bună cale de a realiza acest control îl reprezintă mesajul de răspuns (feedback) din partea echipei 
de proiect prin diferite mijloace (întâlniri, rapoarte, colectare de date). 
 
• Urmărirea proiectului  se referă la compararea planului de desfăşurare cu stadiul curent 
“realitate versus plan”. 
 
• Contradic Ńia este diferenŃa dintre plan şi situaŃia curentă. 
• Controlul  face referire la exercitarea acŃiunilor corective pentru a elimina diferenŃele. 
 
3. Monitorizarea programelor şi proiectelor  
 

Monitorizarea programelor este strâns legată de evaluare şi de dezvoltarea metodelor de 
cercetare evaluativă apărând odată cu extinderea programelor sociale în contextul paradigmei 
dezvoltării sociale.  

 
Monitorizarea reprezint ă colectarea sistematic ă a datelor pe baza unor indicatori 

specifica Ńi, şi are scopul de a furniza managementului şi principalilor actori cheie din 
cadrul unei evalu ări aflate în desf ăşurare, repere privind dimensiunea progresului şi a 
gradului de atingere a obiectivelor înregistrate în  contextul utiliz ării fondurilor alocate. 

 
Monitorizarea presupune o examinare minuŃioasă şi constantă a resurselor, realizărilor 

imediate şi a rezultatelor intervenŃiilor publice.  
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Monitorizarea se bazează pe un sistem de informaŃii coerent care constă în rapoarte, 
recenzii, balanŃe, indicatori etc. InformaŃia aferentă sistemului de monitorizare se obŃine, în primul 
rând, de la furnizorii de servicii şi se utilizează, mai ales, pentru orientarea intervenŃiilor. 

Când monitorizarea include formularea unei judecăŃi, această judecată se referă 
întotdeauna la atingerea tuturor obiectivelor dar, în special a celor operaŃionale.  

Procesul de monitorizare este conceput pentru a oferi atât feed-back cât şi posibilitatea 
învăŃării directe. Monitorizarea este responsabilitatea actorilor instituŃionali care se ocupă de 
implementarea programelor.  

Principalele tipuri de monitorizării sunt: de context, de implementare sau a procesului (care 
vizează progresul)  
 
3.1. Func Ńiile monitoriz ării 
 

Sunt două motive importante pentru care dorim să cunoaştem ce se întâmplă cu 
programele dezvoltate. Primul, şi cel mai important, este acela de a putea oferi servicii şi prestaŃii 
mai bune. Al doilea pune în evidenŃă experienŃa noastră în domeniu. În practică, aceste două 
funcŃii se completează. Monitorizăm ceea ce facem pentru a atinge rezultate mai bune ca parte a 
unui management performant, şi, în acelaşi timp, ne îndeplinim angajamentele faŃă de finanŃatorii 
şi beneficiarii programelor noastre. 

Monitorizarea reprezintă baza pentru evaluarea performanŃei programelor prin urmărirea 
intr ărilor, ie şirilor şi efectelor . Plecând de la aceste elemente din teoria evaluării şi, în funcŃie de 
corectitudinea înŃelegerii lor, evaluarea poate fi percepută fie ca o sumă de grafice şi date fără nici 
o relevanŃă, fie ca instrumentul util indispensabil celui ce tratează cu seriozitate atât activitatea sa 
cât şi a organizaŃiei pentru care lucrează. 

 
 
 
 

 
Intrări (inputs) • resurse materiale; 

• echipamente, facilităŃi, clădiri; 
• timpul persoanelor implicate (personal-retribuit sau voluntari, 
membrii ai consiliului de conducere). 

Proces  (tot ce urmează a se face cu intrările)  
• pe ce se cheltuiesc banii; 
• strategia globală a organizaŃiei; 
• strategia de resurse umane. 
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Ieşiri • servicii; 
• produse; 
• activităŃi (ce desfăşoară organizaŃia pentru a atinge obiectivele, 
în concordanŃă cu misiunea acesteia; Ńintit pe beneficii care satisfac 
nevoile subiecŃilor). 

Efecte Efectul sau impactul poate fi atât pe termen scurt cât şi pe termen lung. 
 
 
3.2. Modalit ăŃi de monitorizare în practica actual ă 
Activitatea de monitorizare poate fi realizată în toate fazele derulării programelor şi proiectelor 
sociale şi educaŃionale în contextul dezvoltării.  
 
 
 
 
 

Programele şi proiectele educaŃionale trebuie să Ńină cont de contextul  în care se 
dezvoltă. De aceea, monitorizarea contextului  constituie un element de bază în realizarea unor 
programe de succes. Mediul în care se implementează un program poate influenŃa în sens pozitiv 
sau negativ atât implementarea cât şi rezultatele. 

Monitorizarea implement ării sau a procesului  se realizează în toate fazele de 
implementare şi Ńine cont de toate activităŃile din cadrul programelor şi proiectelor educaŃionale. 
Prin înregistrarea informaŃiilor se poate cunoaşte într-o manieră statică ce anume s-a realizat. 
Subsumat acestui tip de monitorizare întâlnim monitorizarea progresului  care are în vedere 
schimbările produse prin derularea programului. Schimbările pot fi de ordin cantitativ sau calitativ 
şi de multe ori vizează aspectele comportamentale ale celor implicaŃi în program.  
 

3.3 Probleme actuale în monitorizare  
În ultima perioadă, în special, la nivel european, se pune un accent deosebit pe relaŃia 

dintre monitorizare şi evaluările ex-ante şi cele expost. 
Evaluare ex-ante se efectuează înaintea implementării programului. Pentru ca o 

intervenŃie să fie evaluată ex-ante, ea trebuie să fie cunoscută cu precizie, adică trebuie să existe 
cel puŃin un plan de implementare. Această formă a evaluării asigură relevanŃa şi coerenŃa unei 
intervenŃii. Concluziile sale vor fi integrate în procesul decizional.  

Evaluarea ex-ante presupune, ca şi monitorizarea contextului, în principal, o analiză de 
context, deşi furnizează informaŃii despre caracteristicile mecanismelor de intervenŃie în funcŃie de 
ceea ce deja există. Evaluarea ex-ante furnizează fundamentele necesare monitorizării şi 
evaluărilor viitoare, prin stabilirea unor obiective explicite şi, acolo unde este posibil, a unor 
obiective cuantificabile. Evaluările de programe pot fi intermediare sau finale. Monitorizarea 
împreună cu evaluările realizate pe parcurs sau la finalul programelor şi proiectelor sprijină 
evaluarea ex-post care judecă intervenŃia după ce aceasta s-a încheiat. Scopul este acela de a 
arăta modul în care au fost utilizare resursele şi pentru a arăta eficienŃa intervenŃiilor. Contribuie la 
cunoaşterea factorilor de succes sau de eşec, precum şi la cunoaşterea durabilităŃii efectelor. 

Context 
sau mediu 

Proces/ 
implementare 

Finalizare 
(Rezultate/efecte) 
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Prin intermediul acestei evaluări se încearcă obŃinerea unor concluzii care să poată fi 
generalizate şi aplicate altor intervenŃii. Evaluarea ex-post ar trebui să se facă la un interval de 
timp după implementare, dat fiind faptul că vizează producerea impactului.  
 
4. Evaluarea proiectului 
 

Evaluarea proiectului reprezintă colectarea sistematică a informaŃiilor privind activităŃile, 
caracteristicile şi rezultatele proiectului în scopul reducerii incertitudinilor, îmbunătăŃirii indicatorilor 
de eficienŃă şi de eficacitate şi facilitării luării deciziilor. 
 
Modelul Logic - modalitate de evaluare a unui proiect 
Este un instrument simplu de a proiecta un program, de a-l administra şi de a-l evalua într-un mod 
sistematic şi raŃional. 
 
4.1 Tipuri de evaluare 
 

Evaluarea poate fi intern ă sau extern ă, finală sau periodică în funcŃie de scopul pentru 
care se desfăşoară. Poate fi realizată de către echipa proiectului sau de către evaluatori din 
exteriorul proiectului. De ce se evaluează un program / proiect: 
- pentru a informa factorii de decizie; 
- ca bază pentru strategii viitoare; 
- atragere de fonduri; 
- comunicare; 
- raportare către finanŃatori; 
- minimalizarea riscurilor; 
- îmbunătăŃirea procesului de implementare; 
- stabilirea impactului proiectului; 
 
Evaluare intern ă versus evaluare extern ă 

Evaluatorul extern  este văzut ca o persoană capabilă să facă o imagine nouă asupra 
programului pentru că nu este implicat personal şi că nu are nimic de câştigat sau de pierdut din 
evaluare. Evaluatorul nu poate fi influenŃat prea mult de personalul de implementare sau de 
finanŃator, prieteni şi este de regulă, obiectiv. 

Evaluatorul intern  este o persoană din interiorul programului sau care cunoaşte foarte 
bine programul, cunoaşte căile prin care programul funcŃionează, obiectivele, problemele, 
punctele tari şi slăbiciunile. 

 
A. Impactul (rezultate a şteptate) – indică măsura în care proiectul are efect asupra 

domeniului de aplicare, din punct de vedere al factorilor tehnici, economici, informaŃionali, socio-
culturali sau de mediu. 
Impactul poate fi urmărit în relaŃie cu grupul Ńintă / beneficiarii proiectului, impactul poate fi analizat 
la nivel instituŃional sau poate fi evaluat pe termen mediu şi lung.   
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B. Evaluarea sumativ ă: sintetizează realizările întregului proiect şi răspunde la una dintre 
următoarele întrebări:  
- Răspund rezultatele obiectivelor propuse? 
- Au fost utilizate în mod eficient resursele? 
Se adresează, în general, Consiliului de administraŃie, comitetelor de experŃi, finanŃatorilor şi 
publicului. 

 
C. Evaluarea procesului  este utilizată pentru îmbunătăŃirea proiectului / programului. Se 

desfăşoară în timp ce proiectul este în derulare şi răspunde următoarelor întrebări:  
- Ce merge bine? Ce nu merge bine? Ce ar trebui îmbunătăŃit? 
Se adresează, în general, echipei de proiect şi managerului. 

 
D. Indicatori de performan Ńă  

Indicatorii de performanŃă reprezintă instrumente ale evaluării. Pot fi cantitativi sau calitativi.  
Aceştia asigură măsurarea succesului şi impactului proiectului. 
 

Indicator cantitativ Indicator calitativ 
Ce? Cum? Ce? Cum? 
Nr. de broşuri 
publicate  
 

Rapoarte financiare şi 
narative, broşuri 

Schimbări pozitive în 
politica locală în ceea 
ce priveşte 
publicarea broşurilor 
adresate cetăŃenilor 

Interviuri cu editori 

 
Evaluarea se poate face cu ajutorul: 
- Instrumentelor (de ex. chestionare) 
- Rapoartelor; 
- Analizelor, comentariilor; 
- Studiului experŃilor. 
 
4.2. Participan Ńi în evaluare  
Putem distinge patru tipuri de participanŃi care pot să efectueze evaluarea programelor. În primul 
rând, instituŃiile finanŃatoare care sunt legitimate sau autorizate să verifice atingerea obiectivelor 
stabilite prin contract. Acestea pot fi reprezentate de: directori de comisii, departamente, consilii, 
departamente de management şi buget. În multe situaŃii, finanŃatorii deŃin locul central în eforturile 
de evaluare. Următorul tip este reprezentat de administratorii sau executivul programelor, 
coordonatorii de program. Evaluarea se poate efectua la diferite nivele ale programului. Al treilea 
grup care poate influenŃa activitatea de evaluare este personalul care execută programul şi care 
reprezintă o sursă de date pentru evaluator. În final, agenŃiile de evaluare, care pot fi persoane 
sau grupuri de persoane care se reunesc într-un grup de evaluare. 
4.3. Modalit ăŃi de evaluare a programelor 
 

4.3.1  Măsurarea performan Ńei 
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Măsurarea performanŃei unui program constă în colectarea informaŃiei, construirea unui 
sistem de indicatori de performanŃă care să reflecte realizările pe o perioadă de timp prestabilită. 
Utilizând măsurarea de performanŃă ne asigurăm că programul, respectiv organizaŃia care-l 
derulează, realizează progrese reale în sensul atingerii obiectivelor stabilite iniŃial.  Atunci când 
proiectăm un sistem de măsurare a performanŃei putem vorbi de cinci elemente care trebuie luate 
în consideraŃie, elemente care ar trebui văzute ca cinci întrebări de pus în cazul oricărei cercetări  
evaluative.  
1. La ce folose şte programul respectiv? Acest stadiu implică identificarea scopului 
programului, ce necesităŃi îşi propune să satisfacă, de ce anume a fost demarat? Altfel spus care 
sunt efectele preconizate? 
2. Care sunt valorile fundamentale ale organiza Ńiei care deruleaz ă şi/sau a derulat 
programul? În general, recunoaştem în termenul de “valori” principii şi moduri de lucru care sunt 
fundamentale pentru existenŃa organizaŃiei. ImportanŃa valorilor şi misiunii unei instituŃii care 
furnizează servicii educaŃionanele constă în faptul că oferă o înŃelegere mai bună asupra unor 
lucruri care altfel nu ar fi putut fi identificate şi care propune o bază pentru îmbunătăŃiri ulterioare.  
3. Ce dorim s ă măsurăm? În urma clarificărilor aduse în ceea ce priveşte utilitatea 
programului respectiv şi după identificarea valorilor care ar trebui să ne uşureze înŃelegerea 
modului în care lucrează instituŃia, se impune identificarea acelor aspecte care necesită a fi 
măsurate. La acest nivel se poate pune problema de a găsi un echilibru între satisfacerea 
aşteptării finanŃatorilor (interesaŃi mai mult în indicatori care oferă informaŃii despre nivelul minim 
de performanŃă) şi necesitatea de a include mai ales acei “indicatori de bază” care să descrie 
performanŃele organizaŃiei în atingerea scopurilor pe termen lung şi în promovarea valorii. 
4. Care sunt posibilii indicatori? Trebuie să decidem asupra celei mai potrivite metode de 
colectare a informaŃiilor de care avem nevoie. Este important să luăm în consideraŃie timpul şi 
costurile implicate în colectarea şi sintetizarea informaŃiei. Este aceasta o utilizare rezonabilă a 
unor resurse, oricum limitate? 
5. Cum va fi interpretat ă informa Ńia? Este important ca interpretarea informaŃiei să se facă 
într-un mod care să dea o imagine cât mai apropiată de ceea ce trebuie identificat. Este o etapă 
crucială pentru întregul proces de evaluare. 
 
4.3.2. Un model comparativ - perspectiva eficien Ńei financiare 
Presupune comparaŃii legate de costurile şi de performanŃele unor organizaŃii similare, sau ale 
unor căi alternative de promovare a unui program social. Realizarea de comparaŃii este o 
componentă esenŃială a întregului sistem de evaluare economico-financiară. Pentru unii termenul 
de eficienŃă financiară descrie o relaŃie strictă între intrări şi ieşiri, pentru alŃii reprezintă o relaŃie 
mult mai complexă în care concepte precum “calitatea” joacă un rol foarte important. 
 
4.3.3. Evaluarea pe baza unui sistem de asigurare a  calit ăŃii 
Această metodă constă în identificarea a ceea ce beneficiarii consideră, ca important, modul în 
care funcŃionează o activitate sau un serviciu din cadrul unui program educaŃional. De asemenea, 
pot fi extrase şi aspecte care, deşi nu au fost identificate ca atare de unii clienŃi, pot fi importante 
şi semnificative deoarece pot fi dezvoltate ca standarde de calitate. Este de aşteptat apoi să se 



30 
 

 
Formare de consilieri şi asisten Ńi suport pentru implementarea 
Strategiei de descentralizare a înv ăŃământului preuniversitar  

 

(Contract POSDRU/1/1.1/S/8) 
Proiect cofinan Ńat din Fondul Social European prin Programul 

OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2 013 
 

Proiect implementat de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului  în parteneriat cu Academia de Studii Economice din 

Bucure şti   

 

monitorizeze toate procesele şi sistemele implicate pentru a asigura satisfacerea continuă a 
standardelor de calitate convenite. 
 
 
 
 
APLICAłIE 
 
ANEXA 1 

Formular de prepropunere de proiecte 
  
1. Rezumatul proiectului  – scurta descriere a acestuia. 
 
2.  Relevan Ńa proiectului   
2.1 Cât de relevantă este propunerea solicitantului în raport cu nevoile şi constrângerile 
comunităŃii căreia se adresează?  
 
2.2 Care sunt problemele ce trebuie rezolvate şi care sunt nevoile?  
 
2.3 Cine sunt actorii implicaŃi (parteneri, beneficiarii finali, grupurile Ńintă)?  
 
2.4 Care sunt obiectivele şi rezultatele aşteptate? 
 
2.5 Care este valoarea adăugată a acŃiunii (ce aduce proiectul în plus faŃă de acŃiunile 
guvernului (la nivel central sau local, comunitate) şi faŃă de acŃiunile implementate de actorii non-
publici)? 
 
3. Metodologie şi Sustenabilitate   
3.1 Care sunt principalele activităŃi ale proiectului?  
 
3.2 Care vor fi principalii parteneri din implementare, care este durata relaŃiei cu aceştia şi cum 
vor fi aceştia implicaŃi în proiect? 
 
3.3 Cum va dobândi acest proiect durabilitate?  
 
3.4 Va avea acesta efecte multiplicatoare în comunitate? 
 
3.5 Care este impactul asupra beneficiarilor, instituŃiei şcolare , comunităŃii (detaliaŃi) 
 
4. Expertiz ă şi capacitate opera Ńional ă  
4.1 Care este experienŃa organizaŃiei dv. în managementul de proiect? 
 
4.2.  Care este experienŃa organizaŃiei şi a partenerilor dv. în domeniul şi aspectele cărora 
proiectul se adresează? 


