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1. Finantarile nerambursabile – definire și caracteristici

Sunt acordate de diferite entitati (organisme, institutii,asociatii) care doresc
promovarea anumitor politici in domenii in care nu exista resurse suficiente
pentru transpunerea in practică

Finanțatorul nu isi propune recuperarea banilor sau obtinerea unor avantaje
banesti in urma acordarii finantarii

Exemple de finantatori: Uniunea Europeana prin diferite organisme și
programe(PHARE, Instrumentele structurale), Guvernul României prin
ministere si agentii, Organizatii private, Corporatii care activeaza in domeniul
responsabilitatii sociale etc

Grantul reprezinta suma de bani acordata drept finantare nerambursabila
pentru indeplinire unui scop anume

MODUL 0. NOȚIUNI GENERALE 



Caracteristici ale finantarilor nerambursabile (I) 

• Obiectivele specifice ale proiectelor trebuie sa derive,
obligatoriu din obiectivele programului de finantare si sa
adreseze prioritatile si masurile prevazute de aceste programe

• Durata, zona de implementare, bugetul –sunt impuse de
finantator

• Cererea de finantare precum si anexele sunt standardizate
• Exista restrictii privind organizarea informatiei si dimensiunea

documentatiei
• Finantatorul isi prezinta cerintele de forma si continut si

indicatiile de completare intr-un document care se numeste :
ghidul solicitantului sau manual de implementare

• Finantatorul impune anume activitati si cheltuieli definindu-le
ca fiind eligibile

• Finantarea nerambursabila este limitata



Caracteristici ale finantarilor nerambursabile (II)

• Finantatorul pune accent pe rezultate concrete, impact si
durabilitatea activitatilor finantate

• Cofinantarea este contributia baneasca sau in natura a
solicitantului la finantarea proiectului; pentru finantator este
o garantie ca solicitantul se implica efectiv in proiect.

• Exista un termen limita de depunere a proiectelor

• Modalitati de acordare a finantarilor:
- pe baza competitiei intre proiecte /candidaturi
- in ordinea cronologica a sosirii solicitarilor, pentru acele
solicitari care indeplinesc criteriile de eligibilitate



2. Instrumente de finanțare ale Uniunii Europene:
a) Instrumente de preaderare

Programul PHARE este un instrument de pre-aderare finantat
de Uniunea Europeana in procesul de asistenta acordata tarilor
din Centrul si Estul Europei, candidate la aderarea la Uniunea
Europeana.

Creat initial pentru asistenta Poloniei si Ungariei (Pologne et
Hongrie - Aide á Restructuration Economique), programul a fost
extins la toate tarile canditate din Europa Centrala si de Est.

b) Instrumente postaderare
Fondurile Structurale şi de Coeziune (FSC), sau Instrumentele

Structurale sunt instrumente financiare cu rol bine determinat:
stimularea creşterii economice a statelor membre ale Uniunii şi
reducerea disparităţilor dintre regiuni în scopul realizării
coeziunii economice şi sociale.



Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada
2007 - 2013:

Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea
economica pentru regiunile ramase in urma, prin investitii in
capitalul uman si infrastructura de baza
Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de
Munca: destinat sa consolideze competitivitatea si
atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a
fortei de munca printr-o dubla abordare (angajati si
angajatori)
Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste
intarirea cooperarii la nivel transfrontalier, transnational si
interregion

Programele Operationale, in functie de eligibilitatea regiunilor,
sunt finantate prin intermediul a trei "reglementari financiare"
cunoscute sub numele de Fonduri Structurale.



Pentru perioada 2007-2013 exista trei instrumente financiare
cunoscute ca Fonduri Structurale respectiv:
• Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR), destinat sa

redreseze principalele dezechilibre regionale din Comunitate,
contribuind la reducerea diferentei intre nivelurile de
dezvoltare a diferitelor regiuni si la recuperarea decalajului de
catre regiunile cele mai putin favorizate, inclusiv zonele rurale
si urbane, zonele industriale in declin, precum si regiunile
afectate de un handicap geografic sau natural, precum
regiunile insulare si zonele muntoase, zonele cu densitate
mica a populatiei si regiunile de frontiera

• Fondul Social European (FSE) tine seama de prioritatile si
obiectivele pertinente ale Comunitatii din domeniul educatiei
si formarii profesionale, al cresterii participarii persoanelor
inactive din punct de vedere economic la piata muncii, al
combaterii excluderii sociale - in special aceea a categoriilor
defavorizate, precum persoanele handicapate, al promovarii
egalitatii intre barbati si femei si al nediscriminarii



• Fondul de Coeziune (FC), al intensificarii coeziunii economice
si sociale in cadrul Comunitatii in perspectiva promovarii unei
dezvoltari durabile, este fondul prin care se intervine pentru
actiuni din domeniul retelelor transeuropene de transport, al
celor legate de dezvoltarea durabila care prezinta avantaje
clare pentru mediu, precum eficacitatea energetica si
energiile regenerabile, in domeniul transportului care nu are
legatura cu retelele transeuropene, transportul feroviar,
transportul pe caile navigabile interne, transportul maritim,
sistemele de transport intermodal si interoperabilitatea lor,
gestiunea traficului rutier, maritim si aerian, transporturile
urbane specifice si transporturile publice

si doua Actiuni Complementare, respectiv:
• Fondul European pentru Agricultura si Dezvolare Rurala

(FEADR)
• Fondul European pentru Pescuit (FEP)
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Fondul European de Dezvoltare Regională( 1975)
Finantează reducerea disparităților regionale si sprijinirea ajustărilor
structurale în special în zonele industriale în declin, prin:
• inovare, cercetare-dezvoltare, tehnologie informatională;
• antreprenoriat; servicii de asistență si servicii pentru întreprinderi
(în special IMM-uri); instrumente si crearea de instrumente de
finanțare, fonduri de garantare etc
• investiții productive în scopul creării de noi locuri de muncă;
• investiții în infrastructura;
• turism;
• mediu; prevenirea riscurilor si accidente ecologice;
• educație;
• sănătate;
• cultură.
Autoritate de Management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
Organism Intermediar:     ADR –uri regionale 



Fondul Social European( FSE)
• FSE promoveaza reintegrarea in munca a somerilor si a

grupurilor defavorizate, prin finantarea activitatilor de
formare profesionala si asistenta in procesul de recrutare.

• Misiune:
• Realizarea obiectivelor de ocupare;
• Cresterea calitatii si productivitatii muncii;
• Promovarea incluziunii sociale (accesul persoanelor

defavorizate pe piata muncii)
• Reducerea disparitatilor nationale, regionale si locale in

materie de ocupare
Autoritatea de Management: Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstinice
Organism Intermediar: OIR-uri regionale



Fondul de coeziune(FC)

•FC - instrument structural - statelor membre al caror PNB/locuitor se
situeaza sub pragul de 90% din media europeana pentru a cofinanta
nu programe ci proiecte mari in domeniie mediu si transport:
• retele de transport transeuropene si domenii de dezvoltare durabila
ce aduc beneficii protectiei mediului-eficienta energetica si energie
regenerabila,
•transport intermodal
•transport urban
•transport public ecologic.
•Fondul de Coeziune sprijina aceste state membre sa se conformeze
normelor europene din domeniile mentionate.
Autoritate de Management: Ministerul Finanțelor Publice
Organism Intermediar: Organismul Intermediar pentru IMM ;
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică; Organismul
Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale; Organismul
Intermediar pentru Energie



Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala(FEADR)

• Înlocuieste Fond European de Orientare si Garantie
Agricola(FEOGA), in vigoare in perioada 2000-2006.
• Fondul contribui la indeplinirea obiectivelor:
• de crestere a competivitatii agricole si forestiere,
• de management agricol si mediu,
•de imbunatatire a calitatii vietii si diversificarea activitatilor
economice in perimetrele ce variaza de la zone rurale cu
populatie redusa pana la zonele periurbane aflate in declin
sub presiunea centrelor urbane.



Fondul European pentru Pescuit (FEP)

•Înlocuieste Instrumentul Financiar de Orientare a
pescuitului (IFPO) care este in vigoare in perioada 2000-
2006.
• Contribui la:
•implementarea schimbarilor aduse Politica Comuna de
Pescuit de la ultima reforma, din 2002
•continuitatea activitatilor de pescuit si exploatare rationala
si protejare a resurselor de pescuit,
•dezvoltarea de intreprinderi viabile in sectorul piscicol,
•dezvoltarea si imbunatatirea caliatatii vietii din zonele
dependente de pescuit



4. Principii care stau la baza implementarii fondurilor și
instrumentelor structurale:

Principiul programării = trebuie realizate planuri multianuale
de dezvoltare pe baza deciziilor luate în parteneriat de Comisia
Europeană cu statele membr

Principiul descentralizării și parteneriatului = elaborarea,
aprobarea, implementarea și monitorizarea programelor se face
într=o strânsă colaborare a Comisiei cu autoritati nationale,
regionale, locale, parteneri economici si sociali

Principiul adiționalității = fondurile comunitare nu se
substituie efortul național ci sunt o completare a acestuia



Principiul evaluării, monitorizării și controlului = statele
membre au atribuțiile și responsabilitățile prin autorități
naționale desemnate; prin urmare, responsabilitatea pentru
selecția propunerilor de proiecte și supervizarea
implementării lor revine, în totalitate, autorităților de
management numite de statele membre

Principiul subsidiarității = o autoritate mai înaltă nu poate și
nu trebuie să acționeze dacă obiectivul poate fi îndeplinit la
un nivel mai mic.

Principiul confinanțării = proiectele sunt cofinantate in special
din fonduri publice ale Statului Membru, dar pot fi atrase si
fonduri private.



Obiectivele prioritare de interventie ale Fondurilor Structurale
pentru perioada 2007-2013 sunt:
•Convergenta - are ca scop sprijinirea regiunilor ramase in
urma din punct de vedere al dezvoltarii economice
(investitii,inovare, protectia mediului, eficienta
administrativa).
•Competivitate regionala si ocupare –sprijina regiuni ,altele
decat cele ramase in urma ca dezvoltare pentru atingerea
tintelor Agendei Lisabona
•Cooperare teritoriala europeana -promoveaza o dezvoltare
echilibrata a intregului teritoriului comunitar prin incurajarea
cooperarii si schimbului de bune practici intre toate regiunile
UE pe trei niveluri:
• cooperare transfrontaliera prin programe comune;
• cooperare transnationala;
• ooperare inter-regionala.



Documente de programare 2007-2013

• Orientări Strategice Comunitare, aprobate de Consiliu
– Stabilesc obiective, eligibilitatea regiunilor si actiunilor
• Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR),
Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a
Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaborează
un Cadru Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), ca
document de referinţă pentru programarea Fondurilor
Structurale şi de Coeziune.

CSNR face legătura între priorităţile naţionale de dezvoltare,
stabilite în Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, şi
priorităţile la nivel european - Orientările Strategice
Comunitare (OSC) privind Coeziunea 2007-2013



•Planul Național de Dezvoltare ( PND) 2007-2013 este
documentul de planificare strategic și programare multianuală
având ca scop orientarea și stimularea dezvoltării economice și
sociale a României în vederea îndeplinirii obiectivelor de
realizare a coeziunii economice și sociale la nivel național și
European. Este instrumentul care fundamentează accesul
României la fondurile europene pe baza negocierii cu Comisia
Europeană a priorităților și obiectivelor strategice de dezvoltare
ale țării
 PND 2007-2013 are 3 obiective prioritare : 
• Creșterea competitivității pe termen lung a economiei
românești
• Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază
• Perfecționarea și utilizarea mai eficientă a capitalului uman
autohton



Atingerea obiectivelor se va realize prin focalizarea
eforturilor și resurselor pe 6 priorități: 

1. Creșterea competitivității economice și dezvoltarea
economiei bazată pe cunoaștere
2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de
transport
3. Protejarea calității mediului
4. Dezvoltarea Resurselor Umane, promovarea ocupării
și incluziunii sociale și întărirea capacității administrative
5. Dezvoltarea economiei rurale și creșterea
productivității în sectorul agricol
6. Diminuarea disparităților de dezvoltare între regiunile
țării



• Programele Operaționale Sectoriale și Regionale
Corespunzător celor 6 Priorități Naționale au fost stabilite
Programele Operaționale ( Sectoriale și Regionale).

Sunt documente strategice elaborate de statul membru si
aprobate de catre Comisia Europeana care cuprind setul de
prioritati multianuale care pot fi cofinantate din Instrumentele
Structurale, din fonduri ale Bancii Europene de Investitii precum
si din alte fonduri.

Programele Operationale sunt de doua feluri: regionale sau
sectoriale.

•Programele Operationale au o structura de management
similara ,avand in componenta o Autoritate de management
(AM) si unde este cazul, organisme intermediare
(OIR),supravegherea implementarii programului fiind realizata de
un Comitet de Monitorizare(CM)



• Programul Operaţional Sectorial de Transport (POST)
Obiectivul general este promovarea unui sistem de transport
în România, care să faciliteze circulaţia rapidă şi eficientă, în
condiţii de siguranţă şi la standarde europene, a persoanelor
şi bunurilor, la nivel naţional şi internaţional.

• Programul Operaţional de Mediu (POS Mediu)
Obiectivul este de a îmbunătăţi standardele de viaţă şi
calitatea mediului punându-se accent în special pe
respectarea acquis-ului comunitar privind mediul,

Urmăreşte reducerea decalajului dintre Uniunea Europeană şi
România în ceea ce priveşte respectarea standardelor de
mediu, luând în considerare două scopuri pe termen lung:
•Asigurarea accesului general la utilităţile publice de bază;
•Îmbunătăţirea calităţii mediului.



• Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii
Economice(POSCCE)
Obiectivul general este de a îmbunătăţii productivitatea
companiilor româneşti şi de a reducere decalajul faţă de nivelul
mediu al productivităţii în UE.
Ţinta este o creştere anuală medie a PIB pe persoană angajată
de aproximativ 5,5%. În acest fel, până în 2015, România va
putea atinge 55% din productivitatea medie UE.
• Programul Operaţional Regional (POR)
Scopul POR este de a accelera creşterea economică a Regiunilor
rămase în urmă.
POR va acorda prioritate regiunilor rămase în urmă, folosind
resurse regionale şi locale.
Principalul mijloc de sprijinire a Regiunilor este finanţarea
diferenţiată, asfel încât Regiunile rămase în urmă să primească
proporţional mai multe fonduri decât cele dezvoltate.



• Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane (POS DRU)

• participarea sporită pe piaţa muncii a unei forţe de muncă
înalt calificate şi adaptabile,

• îmbunătăţirea sistemului educaţional şi creşterea
adaptabilităţii acestuia la cererea pieţei muncii,

• promovarea educaţiei pe tot parcursul vieţii,
• creşterea adapabilităţii angajaţilor şi a întreprinderilor,
• asigurarea calificărilor şi cunoştinţelor necesare integrării şi

mobilităţii pe piaţa muncii şi facilitarea dezvoltării
economice.

• promovarea şi dezvoltarea tuturor formelor de economie
socială ca şi modalitate de asigurare a incluziunii sociale a
personalelor care aparţin grupurilor vulnerabile,
minorităţilor etnice sau populaţiei Rroma.



• Programul Operațional Dezvoltarea Capacității
Administrative (PODCA)

Obiectivul este acela de a contribui la îmbunătăţirea
performanţei administraţiei publice din anumite sectoare
care au un impact direct asupra coeziunii economice şi
sociale din România.
Scopul programului operaţional este de a îmbunătăţi
funcţiile de management în administraţia publică.

• Programul Operațional pentru Asistență Tehnică
Obiectivul este de a asigura sprijin pentru coordonarea şi
implementarea instrumentelor structurale în România.



Regula “n+2”/”n+3”

• Ca orice finantare din fonduri publice, accesarea Fondurilor Structurale
(FS) nu inseamna alocarea unei sume de bani fara a implica anumite
obligatii si din partea beneficiarului, ci reprezinta un angajament
contractual ale carui prevederii si termene de realizare trebuie
respectate cu strictete, pentru a nu se ajunge la dezangajarea automata
(regula “n+2”/”n+3”), de catre Comisie a sumelor alocate.

• Conform regulii “n+2”/”n+3”, banii alocati de Comisie pentru un program 
in anul n, trebuie cheltuiti pana la sfarsitul anului n+2/n+3, in caz contrar
banii vor fi pierduti sau realocati altui program. 

• De exemplu, aplicand regula “n+2”: sumele alocate de UE pentru un 
program in 2007, trebuie cheltuite pana la 31-12-2009. 

• Pentru Romania se  aplica regula “n+3” in primii 4 ani respectiv alocarii
anilor 2007, 2008, 2009 si 2010, urmand ca, pentru anii 2011, 2012 si 2013 
sa se aplice regula “n+2”.

• De exemplu: sumele alocate de UE pentru un program in 2007, trebuie
cheltuite pana la 31-12-2010. 



• http://www.fonduri-ue.ro/
• http://www.finantare.ro/



Modul 
I. PROIECTELE ȘI MANAGEMENTUL 

PROIECTELOR 
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I.1. NOŢIUNEA DE PROIECT
PRINCIPALELE CARACTERISTICI

1. Definiţii:
Proiectul reprezintă un efort temporar depus pentru a crea, cu

resurse limitate, un produs unic sau un serviciu unic (A Guide to the
Project Management Body ofKnowledge, 2000 Edition, Project
Management Institute, p. 4.)

Un grup de activităţi intercondiţionate desfăşurate într-o manieră
organizată, cu un punct de plecare şi un punct final bine definite, în
vederea realizării unor rezultate specifice dorite pentru a satisface o
serie de obiective, clar definite.

O serie de activităţi interdependente, care se derulează potrivit unui
plan pentru a atinge un anumit obiectiv/ pentru a obţine anumite
rezultate într-o perioadă de timp bine delimitată; activităţile din
cadrul proiectului încetează în momentul în care obiectivul respectiv a
fost atins(Project Management Manual, Government of România,
Department of Integration)
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2. Ce este un proiect?
Un proces dinamic, cu constrângeri de cost, timp şi calitate
predefinite, care organizează şi utilizează resursele adecvate într-
un mod controlat şi structurat cu scopul de a realiza obiectivele
stabilite.

Întrebările la care trebuie să răspundă un proiect : 

DE CE ? = Motivul proiectului 
CE? = Obiectivul proiectului
CÂND? = Durata
UNDE? = Localizarea geografică
CINE? = Solicitantul /Beneficiarul
CUM? = Resursele și activitățile
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De ce trebuie iniţiat acest proiect ?
Care sunt potenţialele beneficii şi cine şi ce anume va avea de
câştigat ?
Proiectul îndeplineşte un plan strategic sau reprezintă numai
o variaţie sau o simplă expunere logică ?
Care sunt rezultatele concrete ale proiectului ?
Care va fi “costul” total din punct de vedere financiar, material
sau de resurse umane ?
Care din costuri poate fi recuperat ?
Cât de realiste sunt obiectivele necesare a fi atinse pentru a
putea obţine rezultatele sau rezultatul ?
Există resursele şi expertiza necesară ducerii la îndeplinire a
proiectului sau trebuie făcut apel la resurse adiţionale
Care sunt riscurile care pot fi acceptate de către instituţii
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3. Principalele elemente pe care le implică un proiect:
Termen de început şi termen pentru finalizare;
Buget;
Specificaţii privind calitatea;
Activităţi;
Realităţile obiective ce trebuie identificate,

delimitate/stabilite, definite, dezvoltate;
Echipă de proiect;
Scopul care reprezintă o schimbare durabilă;

Ciclu de viaţă al proiectului.
Generează o schimbare
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4. Conceptele cheie:

Timp;
Obiectiv(e);
Costuri;
Calitate;
Proces dirijat;
Resurse;
Scop;
Unicitate;
Activităţi;
Creare produs sau serviciu unic (includ un element de
inovaţie, de noutate, din punctul de vedere al calităţii, al
modalităţii de realizare, al abordării, al publicului căruia îi
sunt destinate, al regiunii geografice în care sunt lansate
etc)
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5. Principalele caracteristici ale proiectului (I):
Scop-Proiectul este o activitate cu un set bine precizat de
obiective, este destul de complex pentru putea fi divizat în
sarcini care necesită coordonare şi control ai termenelor,
succesiunii îndeplinirii sarcinilor, costurilor şi performanţelor

Complexitatea - proiectul implică activităţi şi obiective, necesită
coordonare şi control potrivit unei succesiuni clare, care să
permită încadrarea în costurile şi performanţele stabilite;

Dinamica ciclului de viaţă - proiectul trece printr-o etapă lentă 
de iniţiere, se dezvoltă rapid,atinge scopul, începe declinul şi se 
încheie;
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5. Principalele caracteristici ale proiectului (II)

Interdependenţa-proiectul interacţionează cu celelalte activităţi 
din organizaţie şi adesea, cu alte proiecte;

Unicitate- fiecare proiect conţine elemente care îl fac unic.

Conflict -realizarea unui proiect presupune utilizarea unor
resurse umane şi materiale utilizate deja în cadrul
departamentelor funcţionale ale organizaţiei. Foarte adesea,
proiectul concurează proiecte sau acţiuni similare propuse sau
derulate de alte organizaţii.

35



6. Elementele caracteristice ale unui proiect sunt:

are un început şi un final bine definite;

implică un număr de activităţi, evenimente şi sarcini;

utilizează o serie de resurse;

are un anumit grad de autonomie faţă de activităţile curente 
ale organizaţiei;

are ca scop o schimbare percepută ca durabilă de iniţiatorii 
săi.
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7. Confuzii 
• Plan de afaceri = pune in relief situatia organizatiei la un

moment dat, precum si mediul concurențial în care își
desfășoară activitatea pentru a justifica investiția de
încredere;

• Studiu de fezabilitate = justifică necesitatea, oportunitatea
finanțării unei idei lunându-se în calcul diverse forme de
implementare și de mediu

• Cererea de finanțare = (formular de candidatură, aplicație)
document în care este descrisă ideea de proiect și este
detaliat modul în care este planificată punerea în practică,
în vederea obținerii unei finanțări

• Program = un grup de proiecte interdependente gestionate
după o anumită regulă;
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8. Orice proiect are un cadru general care trebuie să atingă 
următoarele subpuncte:

Titlul proiectului
Scopul Proiectului
Obiectivele proiectului
Durata proiectului
Justificarea proiectului
Grupul ţintă/Beneficiari
Instituţii /organizații implicate în realizarea proiectului
Prezentarea principalelor activităţi/etape în realizarea proiectului
Rezultatele proiectului
Indicatori 
Evaluarea rezultatelor
Graficul Gantt (desfăşurarea in timp a activităţilor)
Bugetul proiectului
Sustenabilitatea proiectului 
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9. Ciclul de viață al unui proiect 

Denumirea etapei Activităţile principale ale etapei

Conceperea proiectului Identificarea problemei de rezolvat
Analiza problemei
Identificarea soluţiilor posibile
Selectarea celei mai bune soluţii
Definirea scopului proiectului
Descrierea obiectivelor

Planificarea proiectului Prezentarea jaloanelor / reperelor de realizat
Definirea activităţilor de întreprins
Identificarea timpului, a resurselor şi costurilor
necesare
Descrierea secvenţei de derulare a activităţilor
Ipoteze de lucru şi studii de fezabilitate
Desemnarea rolurilor şi responsabilităţilor 
persoanelor
Prezentarea indicatorilor de urmărire
Descrierea indicatorilor de evaluare
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9.Ciclul de viață al unui proiect 

Denumirea etapei Activităţile principale ale etapei

Implementarea proiectului ( execuția 
proiectului, monitorizarea, închiderea)

Urmărirea modului de implementare 
(monitorizarea)
Managementul riscurilor la care este
expus proiectul
Intermedieri
Închiderea (terminarea) proiectului

Evaluarea şi exploatarea proiectului Conceperea strategiei de evaluare
Efectuarea evaluării
Exploatarea proiectului
Evaluarea finală
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10.Structura schematică a unui proiect 
Întrebări cheie Componentele proiectului 

Ce încearcă acest proiect să realizeze?
Ce se va schimba prin acest proiect?

Scopul și obiectivele proiectului 

De ce sunteti cel mai potrivit pentru a realiza 
proiectul?
Cum veti realiza acest proiect ?

Justificarea rezolvării problemei și  a 
capacității instituției de a o rezolva 

Cum va fi condus proiectul? 
Unde se va desfășura proiectul ? 
Când se vor desfășura activitățile proiectului ?

Planificarea în timp a proiectului și a 
modului de implementare 

Cum va fi controlată realizarea proiectului ?
Cum va fi măsurată eficiența? 
Cum va fi transmis ceea ce a fost realizat?

Monitorizare, evaluare și raportare 

Ce costuri implică proiectul ? 
Ce resurse sunt necesare ?

Bugetul proiectului 

Cum va fi continuat proiectul?
Ce se va întâmpla după finalizarea 
implementării 

Durabilitatea proiectului
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Ideea de proiect precede căutarea sursei de 
finanţare

Proiectele nu trebuie derulate „de dragul proiectelor", pentru că „aşa
este moda", pentru a câştiga nişte bani, pentru că există fonduri
europene

Proiectul se armonizează cu strategia de dezvoltare a organizaţiei,
ceea ce înseamnă că stabilirea
ideii şi a obiectivului de proiect trebuie să preceadă căutarea/
identificarea sursei de finanţare.
Ordinea generatoare de performanţă este: 

obiective strategice                         sursă de finanţare ale    
cărei obiective coincid cu cele ale organizaţiei

Astfel, unitatea de măsură a performanţei este capacitatea organizaţiei de a
stabili o legătură durabilă între proiectele pe care le derulează şi obiectivele
sale operaţionale şi strategice.
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I.2. DEFINIREA MANAGEMENTULUI 
PROIECTELOR 

1. Definiții

Managementul Proiectelor reprezintă acele proceduri, reguli,
metode, stiluri şi politici manageriale, precum şi alţi factori care
concură la buna desfăşurare a proiectelor.

Managementul Proiectelor constă în planificarea,
coordonarea, conducerea şi controlul proiectului pe durata ciclului
de viaţă al acestuia astfel încât să se realizeze obiectivele
proiectului în termenele, cu costurile şi de calitatea prognozată.
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2. TRIPLA CONSTRÂNGERE

RESURSE OBIECTIVE
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CALITATE

TIMP



Concepţia integrată asupra managementului proiectelor ia în
considerare 4 elemente de bază ale unui proiect:

Timpul

Bugetul (resurse) – oameni, tehnologii, bani etc

Calitatea (o anumită tehnologie, performanţă, anumite
caracteristici ale unui produs)

Aşteptările participanţilor (finanţatori, membrii echipei de
proiect, managerul de proiect, beneficiari, stakeholderii - cei
implicaţi în realizarea proiectelor – angajaţi, acţionari, furnizori,
organisme de interes public etc.)
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3.Principalele domenii

a. Managementul scopului proiectului:
Stabilirea precisă a scopului proiectului prin consultanţa

finanţărilor;
Actualizarea, redefinirea scopului proiectului atunci când este

necesar pe durata ciclului de viaţă al acestuia;

b. Managementul timpului
Proiectul trebuie finalizat la timpul stabilit;
Planificarea utilizării resurselor;
Reprogramarea unor activităţi ale proiectului în urma unor
experienţe sau situaţii noi;
Intuirea problemelor ce pot să apară pe parcursul desfăşurării
proiectelor.
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c. Managementul resurselor umane
Asigurarea disponibilităţii resurselor umane în timp util;

Asigurarea de faptul că angajaţii îşi recunosc rolul, obiectivele,
sarcinile şi îşi pot îndeplini corect rolul;

Înţelegerea aşteptărilor angajaţilor;

Soluţionarea conflictelor dintre angajaţi;

Leadership;

Schimbarea rolurilor angajaţilor în cadrul proiectului în funcţie
de experienţa acestora
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d. Managementul informaţiilor
Construirea diferitelor tipuri de rapoarte adaptate diferiţilor
finanţatori în cadrul proiectelor şi stabilirea frecvenţei
întocmirii lor;

Planificarea circuitelor informaţionale în cadrul proiectelor;

Planificarea şi organizarea adecvată aședinţelor echipei
de proiectare;

Planificarea, întocmirea, furnizarea şi arhivareadocumentaţiilor
privind proiectarea;

Învăţarea lecţiilor utile din documentaţiile proiectelor
similare anterioare
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e. Managementul calităţii

Planificarea calităţii privind procesele şi produsele /serviciile
implicate în proiect;

Asigurarea calităţii;
Controlul calităţii;
Managementul calităţii totale

f.Managementul comunicării cuprinde distribuirea informaţiilor
între diferite persoane participante la proiect, managementul
conflictelor, modalităţile de comunicare
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4. Etape ale managementului proiectelor

conceperea;
planificarea/dezvoltarea ideii de proiect;
declanşarea proiectului/formarea echipei;
execuţia;
monitorizarea;
închiderea.
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A. Conceperea, formularea ideii de proiect (I)
Proiectele au la bază o idee, sunt iniţiate în urma conştientizării unei
nevoi practice, a unei probleme importante care necesită rezolvare.

În această fază, trebuie să aveţi răspunsuri clare la câteva întrebări cheie:

Nevoia/ problema căreia i se adresează proiectul este una reală, corect
identificată?

Rezolvarea acestei probleme reprezintă o prioritate şi se încadrează 
planului  strategic de dezvoltare a organizaţiei din care fac parte/pentru 
care scriu propunerea de proiect?
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A. Conceperea, formularea ideii de proiect (II)

Proiectul trebuie neapărat derulat acum? De ce acum şi nu la o dată 
ulterioară?

Ideea de proiect şi obiectivele acestuia reprezintă, într-adevăr, cea mai 
bună modalitate de a rezolva problema identificată în mod corect?

Organizaţia din care fac parte/pentru care scriu proiectul are
capacitatea tehnică,managerială şi financiară de a pune în practică
respectiva idee de proiect?
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B. Planificarea (redactarea propunerii de proiect) -I

Propunerea de proiect include, în mod obligatoriu, informaţii 
cu privire la:

obiectivele generale şi specifice ale proiectului;
metodele şi activităţile proiectate pentru a atinge aceste 
obiective;
raţiunile pentru care este propus respectivul proiect;
rezultatele aşteptate;
bugetul proiectului;
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B. Planificarea (redactarea propunerii de proiect) -II

eşalonarea în timp a activităţilor, datele de început şi de
sfârşit ale activităţilor,relaţiile de interdependenţă dintre
acestea;
alocarea resurselor, modul în care resursele sunt alocate
fiecărei activităţi;
riscurile pe care le presupune proiectul şi modalităţile de
contracarare a lor;
componenţa echipei care derulează proiectul;
indicatori de performanţă/ modalităţi de evaluare a succesului
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C. Declanşarea proiectului (formarea echipei)
(între faza de planificare şi cea de declanşare sunt prezente etapele de aprobare a  

proiectului şi de semnare a contractului. )
• Managerul de proiect identifică persoanele din organizaţie 

cărora le pot fi atribuite roluri şi responsabilităţi în proiect;

• Respectivele roluri, responsabilităţi, precum şi modul în
care acestea se vor coordona şi armoniza la nivelul de
ansamblu al echipei sunt explicate fiecărui membru
în cel mai clar mod posibil, pentru a evita neînţelegerile sau
neclarităţile, proiectarea unor aşteptări exagerate;

• Rolurile şi responsabilităţile sunt adjudecate la nivelul
echipei. O dată adjudecate,ele trebuie prevăzute într-un
document scris. Prezenţa documentului scris reprezintă un
semnal cu privire la seriozitatea înţelegerii, obligă ambele
părţi la respectarea acesteia.
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D.Derularea proiectului (faza de execuţie)

Punerea în practică a activităților planificate
Managementul riscurilor la care este expus proiectul
Managementul schimbarii 

E. Monitorizarea/ controlul proiectului
Sunt urmărite variaţiile faţă de planul iniţial în ceea ce priveşte
cele patru dimensiuni ale oricărui proiect:

costurile/resursele;
termenele de îndeplinire a sarcinilor şi de finalizare a
activităţilor;
aria de cuprindere a proiectului;
calitatea produselor/serviciilor; 
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E. Monitorizarea/ controlul proiectului (II)

Obiectivele monitorizării sunt:

de a compara planul iniţial cu modul în care proiectul
evoluează în mod real;

de a actualiza şi revizui planul iniţial, astfel încât
eventualele schimbări să fie încorporate;

de a oferi informaţiile pe baza cărora sunt iniţiate acţiuni
de corectare, în cazul în care variaţiile faţă de planul
iniţial sunt atât de mari încât pun în pericol reuşita
proiectului.
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F. închiderea proiectului şi
acceptarea oficială a rezultatelor acestuia

În această etapă, managerul de proiect derulează următoarele
activităţi:

obţine aprobările pentru acceptarea rezultatelor finale;

întocmeşte şi înaintează rapoartele finale;

informează partenerii în legătură cu închiderea proiectului şi
cu rezultatele obţinute;

se asigură că se închid conturile proiectului (în cazul în care au 
fost deschise conturi speciale pentru proiect);
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F. închiderea proiectului şi
acceptarea oficială a rezultatelor acestuia

ajută echipa de proiect să se dizolve, ajută fiecare membru în 
parte să îşi asume noi responsabilităţi în organizaţia respectivă;

realizează o evaluare a proiectului pentru uz intern;

evidenţiază performanţele;

anunţă public închiderea proiectului şi rezultatele care au fost
obţinute;

subliniază eventualele ţinte care nu au fost atinse.
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6.Managerul de proiect 

 Sarcinile managerului de proiect 
 Conceperea și Planificarea proiectului 
Monitorizarea si controlul proiectului 
 Implementarea structurii organizatorice de proiect 
 Elaborarea de planuri privind angajarea de 

colaboratori si de stabilire a termenelor 
 Receptionarea lucrarilor, serviciilor 
 Semnarea si avizarea documentelor de proiect 
 Reprezentarea proiectului 
 Formarea si mentinerea echipei proiectului 
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6.Managerul de proiect 

 Competenţe:
competenţe metodice (gândire strategică, cunoştinţe şi
experienţă în domeniul managementul proiectelor,
aptitudini organizatorice, cunoaşterea instrumentelor de
management alproiectelor, etc.)
competenţe de specialitate (experienţă în activitatea de
bază, cunoştinţe generale despre conţinutul proiectelor ).
competenţe sociale (experienţă în conducere, aptitudini
pentru munca în echipă, capacitate de motivarea
personalului, de soluţionare a conflictelor, loialitate şi
onestitate, spirit critic, incoruptibilitate, etc.)
competenţe comunicaţionale şi ale personalităţii (abilitate
în comunicare, de prezentare în public, de
moderare,creativitate, integritate, etc.)
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6.Managerul de proiect 

 Calitățile managerului de proiect
 Prezenta de spirit 
Acceptarea riscului 
 Capacitatea de a se impune
 Puterea de convingere 
Disponibilitatea de comunicare 
 Tact si echilibru 
 Stabilitate la stress
 Sensibilitate si integritate 
 Flexibilitate, curaj, hotarare, franchete 
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7. Etape în scrierea unui proiect (I)

Analizati situatia actuala a organizatiei prin raportare la
misiune, obiective strategice, directii de actiune, resurse,
mediul intern si mediul extern
Identificati principalele probleme si analizati-le( arborele de
probleme)
Intocmiti o lista de idei de proiecte
Cautati surse de finantare adecvate domeniilor ideilor de
proiect
Selectati sursele de finantare ale caror obiective sunt
compatibile cu obiectivele organizatiei dumneavoastra
Procurati-va pachetul informativ al programului de finantare –
de la sursa primara
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7. Etape în scrierea unui proiect (II)
În funcție de data limită pentru depunerea candidaturilor,

evaluați posibilitatea de a redacta aplicatia in intervalul ramas;

Folositi toate sursele de informare pentru a vă clarifica
nelămuririle și ambiguitățile- solicitati clarificari, participati la
intalniri/seminarii informative etc;

Studiati istoricul finantatorului- prioritatile, masurile si
activitatile pe care le finanteaza, proiecte anterioare finantate
etc;
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7. Etape în scrierea unui proiect (III)

Verificati daca indepliniti toate criteriile de eligibilitate;
Clarificati toate aspectele financiare ale programului;
Alcatuiti o lista de verificare cu documentelor pe care trebuie
sa le contina dosarul de candidatura ;
Atentie la documentele care trebuie procurate de la alte
institutii ;
Stabiliti o echipa de realizare a proiectului ;
Completati documentatia solicitata, inclusiv anexele;
Verificati documentatia ( vezi lista de ”greseli frecvente”);
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7. Etape în scrierea unui proiect (IV)

Realizati dosarele de candidatura verificand existenta tuturor
documentelor necesare si a ordinii de indosariere pornind de la
lista de verificare

Obtineti insemnele oficiale –semnaturi, stampile
Intocmiti pachetul cu documentatia si asigurati-va ca aveti

dovada formala a depunerii ( recipisa de confirmare, numarul si
data inregistrarii etc

Urmariti publicarea rezultatelor
Indiferent de rezultat realizati o evaluare a celor intamplate din

aceasta experienta – lectii invatate
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8. De ce eşuează proiectele?

• Factori interni
– Evaluarea eronată a bazei de resurse disponibile pentru
derularea proiectelor;
–Planificarea defectuoasă a activităţilor din cadrul proiectelor;
– Schimbările în structura resurselor (fonduri, personal calificat,
materiale, echipamente, informaţii, know-how);
– Viabilitatea organizatorică.
•Factori externi
– Factori naturali;
– Influenţele economice externe (de ex: modificarea nefavorabilă
a cursului de schimb a monedei utilizate în cadrul proiectelor);
– Reacţia oamenilor afectaţi de proiect;
- Lipsa de voinţă politică în implementarea unor măsuri de
politică economică sau socială necesare pentru derularea în
bune condiţii a proiectului; 67



– Nepotrivirea culturală dintre obiectivele şi activităţile
proiectului şi mediul în care se desfăşoară proiectele, care apare
ca urmare a necunoaşterii specificului local; astfel de
neconcordanţe duc la respingerea proiectului de către
beneficiarii cărora le este adresat proiectul;
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9.Ce se intampla dupa ce cererea a fost aprobata/respinsa?

a) Cerere respinsa
- ”Invatati lectia” – unde ati gresit, ce nu a fost bine abordat, 

identificati punctele slabe etc
- Puteti refolosi parti din proiect in alte cereri de finantare
- Incercati sa aplicati la un alt finantator 
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b) Cererea aprobata 
- Informati conducerea organizatiei si partenerii 
- Cu ocazia semnarii contractului de finantare  se pot face unele 

ajustari/modificari privind bugetul, activitatile, termenele etc
- Constituiti echipa de proiect 
- Elaborati planul proiectului 
- Deschideti conturile asa cum vi se solicita 
- Lansati oficial proiectul 
- Amenajati locatia 
- Implementati proiectul 
- Sarbatoriti succesul la final de proiect 
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Modul II.
Stabilirea scopului proiectului 



I. Conceperea proiectului 

1. Identificarea problemei de rezolvat

2. Analiza/definirea problemei

3. Identificarea și analiza soluțiilor posibile Selectarea
celei mai bune soluții

4. Definirea scopului şi obiectivelor proiectului și descrierea
acestora

5. Definirea grupului țintă și analiza factorilor interesaţi
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1. Identificarea problemei de rezolvat 
Ideea demarării oricărui proiect este dată întotdeauna de
necesitatea rezolvării unei probleme existente la nivelul unui
grup, al unei comunități sau chiar al întregii societăți.

 La ideea proiectului se ajunge, de cele mai multe ori, plecând
de la o problemă care a fost identificată în mediul de lucru al
echipei proiectului sau al celui care solicită un proiect.

Problema poate să constea, în general, într-o nevoie, o stare
de fapt negativă ce trebuie înlăturată.

73



Exemple de posibile probleme - idei de proiecte:

a)Model educaţional alternativ
Managementul autoritar al şcolilor, reproducerea din
memorie a lecţiilor, şcoli în care profesorii au o poziţie
autoritară, organizarea într-o formă constantă a orelor,
curriculă stabilită şi planificată la nivel centralizat sunt
elemente ce caracterizează sistemul educaţional tradiţional.

Unele sisteme educaţionale alternative sunt cunoscute din
punct de vedere teoretic. Puţine şcoli pun în aplicare
abordarea alternativă a învăţământului bazat pe
taxonomia cognitivă. Aceste şcoli reprezintă un
progres pentru sistemul educaţional, dar ele nu acceptă
principiile comunităţii.

74



b)Sistemul de sănătate în tranziţie

Sistemul de sănătate este caracterizat de o lipsă generală de resurse ca
şi de disfuncţionalităţi morale. Instituţiile sunt într-o continuă creştere a
datoriilor, iar ascunderea acestora este o limită în dezvoltarea generală a
sistemului de asigurare a sănătăţii.

Cetăţenii consideră valoarea sănătăţii ca fiind elementul primordial în
ceea ce-i priveşte, însă statul tratează sistemul de sănătate ca fiind ultima
prioritate a lui. Printre "bolile" cronice ale sistemului de sănătate pot fi
amintite spitale cu o supraîncărcare a posturilor cu personal, o eficacitate
foarte redusă a sistemului, o calitate slabă a serviciilor de sănătate, un
control supercentralizat al sistemului de sănătate.

Mulţi medici nu văd nici o şansă de schimbare pozitivă şi de aceea
părăsesc fie sistemul de sănătate, fie ţara. Controlul centralizat al
spitalelor şi ale altor facilităţi din sistemul de sănătate conduc la
pasivitate, la o slabă iniţiativă şi la practici mai puţin morale. Nivelul scăzut
al stării generale de sănătate a populaţiei este în continuare neschimbat.
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c) Centru de consiliere a cetăţenilor

• Nu există nici o organizaţie în ţară, indiferent de natura ei
(organizaţii neguvernamentale, guvernamentale sau partide
politice), care să poată oferi asistenţă legală cetăţenilor
în domeniul drepturilor omului.

• Inexistenţa unor astfel de instituţii conduce la situaţii în care
persoane incompetente sfătuiesc, adesea, sau consiliază greşit
persoane care au probleme grave cu privire la drepturile lor.
Acest lucru determină o răstălmăcire a prevederilor legale, o
slabă cunoaştere a problemelor juridice cu privire la
drepturile pe care le au cetăţenii.
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2. Analiza/definirea problemei
În definirea unei probleme trebuie reținut:
 Problema este a oamenilor, nu a resurselor
Finanțatorilor nu le pasă de organizații, proiecte sau clădiri.
Acestea sunt doar mijloace.

Exemplul 1: ”Dorim să amenajăm un centru de zi pentru șomeri
în orașul Y deoarece nu avem unde organiza activități recreative
și cursuri de recalificare”

Aceasta este doar o problemă de resurse
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Exemplul 2: 

”Din cauza lipsei locurilor de muncă, rata sărăciei și a
infracționalității din orașul Y a crescut foarte mult. Consumul de
alcool în rândul populației afectate de șomaj a crescut mult, cu
efecte sociale negative: frecvente agresiuni, acte infracționale,
copii părăsiți, familii despărțite. Amenajarea unui centru de zi
pentru șomeri unde vom organiza activități recreative și cursuri
de recalificare ar permite creșterea calității vieții acestor
persoane și reducerea actelor infracționale.”

Aceasta este o problemă a oamenilor.
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 Orientată spre nevoi și nu spre ofertă
Trebuie demonstrat că există o nevoie și nu este doar o idee a
organizației/instituției.
Susțineți argumentarea cu date statistice, studii, opinii ale unor
experți etc. Evitați să dati impresia ca doriți să vă plătiți oamenii
sau să modernizați dotarea materială a organizației sau
instituției.

 Problema trebuie să fie concretă și nu abastractă
Oferți fapte sau exemple concrete clare care ar argumenta
problema.
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 O ”bună” problemă este rezolvabilă
Descrieți o problemă care se rezolvă prin soluția dată.
Nu spuneți:”există 50.000 de persoane afectate de șomaj din
orașul Y și noi dorim să ajutăm 20 prin programul nostru”, ci
”astfel, vom ajuta integrarea socială a 20 de persoane afectate
de șomaj din cartierul Z, orașul Y.

 O ”problemă ”bună” este urgentă 
Unele probleme sunt mai urgente decăt altele.
 În argumentarea urgenței gândește-te ce s-ar întâmpla cu
beneficiarii tăi dacă nu se face nimic.
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 O ”bună” problema are efecte negative serioase
Mergând pe exemplul cu centrul de zi pentru șomeri, putem
arăta astfel:
• Cel puțin 15% dintre tineri nu/și pot întemeia o familie și
trăiesc la limita subzistenței din cauza sărăciei și lipsei de
perspective; unii încearcă să obțină bani pe căi ilegale(
efecte sociale negative) .
•Planul primăriei de a repara gropile de străzi a trebuit
abandonat și banii utilizați pentru înființarea unei cantine
sociale pentru șomeri ( efecte economice negative)
•În ciuda nevoilor mari, nu există posibilități pentru
calificarea sau recalificarea șomerilor ( efecte educaționale
negative)
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În definirea unei probleme ne ajută să răspundem la 
următoarele întrebări: 
• ce anume te face să crezi că există o problemă?
• unde se întâmplă? 
• cum se întâmplă?
• cu cine se întâmplă?( nu cine cauzează problema;
trebuie focalizarea să fie pe problema și nu pe
blamarea unor persoane considerate vinovate
de ce se întâmplă?)
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Metode utilizate în identificarea și definirea problemei 

 Arborele problemelor
Este un instrument utilizat în activitatea de identificare şi
documentare a problemei.

Această metodă are la bază ideea că orice problemă este
cauzată de existenţa şi acţiunea a o serie de factori şi că, la
rândul ei, reprezintă o cauză pentru alte probleme.

Arborele de probleme descrie o problemă majoră existentă, pe
care o divide, repetat, în factori (probleme) tot mai mici ca
amploare.
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Paşi în realizarea arborelui:
1.enunţarea unor (cât mai multor) probleme existente la un
moment dat în comunitate/domeniul de care se ocupă
organizaţia

2. identificarea legăturilor de cauzalitate între problemele
identificate şi dispunerea problemelor în ordinea dată de aceste
legături;

3. alegerea problemei care, din punctul de vedere al organizaţiei,
este abordabilă (rezolvabilă) şi care, odată rezolvată, poate
determina o serie de rezultate importante pentru grupul de
beneficiari

4. considerarea problemelor care concură la existenţa problemei 
alese ca fiind cauze şi a celor care derivă din problema respectivă 
ca fiind efectele acesteia
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Inițierea proiectului –arborele de probleme

Problema
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Matricea de prioritizare

 Construirea matricei urmează pașii următori: 
1. Evidențierea problemelor într-o sesiune de brainstorming
2.Completarea matricea de prioritizare împreună cu

grupul:probleme, frecvența, importanța, fezabilitatea, total
puncte.

3. Completarea primei coloane cu problemele identificate
4. Definirea criteriilor și completarea coloanelor de la 2 la 4 . De

exemplu:
• Frecvența: cât de frecvent afectează problema pe

participanți?Apare des sau rar
• Importanța: care sunt cele mai importante probleme din

punctul de vedere al utilizatorilor
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• Fezabilitatea: cât de realist este modalitatea de abordare a
problemei? Va fi greu sau va fi ușor?

• Se pot alege și alte criterii: impact asupra mediului; costuri;
număr de persoane afectate etc

5. Rangul/vot: fiecare participant votează odată pentru fiecare
căsuță. Se face totalul căsuțelor și va reieși ierarhizarea
problemelor. În funcție de priorități.
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afectate 

Scor total
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3. Identificarea și analiza soluțiilor posibile

Identificarea alternativelor de rezolvare a problemei necesită
implicarea altora.
Metoda de brainstorming e bună pentru generarea de
alternative deoarece permite colectarea de idei și selectarea
celei mai bune.
Atunci când este selectată cea mai bună abordare, trebuie
considerate următoarele:
• care dintre abordări oferă o soluție pe termen lung?
• care dintre abordări este cea mai realistă pentru acum?
• Există resursele necesare?pot fie ele disponibile acum?
• Este suficient timp disponibil pentru a fi implementate aceste

abordări?
• Care sunt riscurile associate fiecărei alternative?
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4. Definirea scopului şi obiectivelor proiectului și descrierea 
acestora  (I)

Scopul unui proiect
-Reprezintă rezolvarea problemei sau stadiul în care dorim să
ajungă problema în urma derulării proiectului.
- Este o declarație a ceea ce trebuie să fie realizat.
 Recomandări:

 Enunţul trebuie să fie scurt şi concis;

 Nu trebuie să apară necesitatea de a folosi conjuncţia
„şi” pentru a despărţi două propoziţii; dacă se întâmplă
acest lucru s-ar putea să fie vorba de 2 scopuri.
 De asemenea, folosirea cuvântului „prin” atrage după el
explicaţii cu privire la modul în care va fi atins scopul
proiectului; nu este cazul a se face acest lucru în această
secţiune.
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4. Definirea scopului şi obiectivelor proiectului și descrierea 
acestora(II)

 Obiectivul-ele
Este un rezultat scontat ce trebuie obținut în efortul de atingere
a scopului proiectului și, implicit, a rezolvării problemei.

Sunt pași care trebuie făcuți pe parcursul proiectului pentru a
ne apropia de scop.

Obiectivul cuprinde o serie de realizări specifice prin care
se atinge scopul programului / proiectului.
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4. Definirea scopului şi obiectivelor proiectului și descrierea 
acestora(III)

Exemple de scopuri:
1.Model educational alternativ
”Dezvoltarea sistemului educaţional alternativ”

2.Sistem de sanatate in tranzitie
” Creşterea calităţii sistemului de sănătate”

3. Centru de consiliere pentru cetateni
”Garantarea accesului la asistență legală în domeniul drepturilor
omului”
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4. Definirea scopului şi obiectivelor proiectului și descrierea 
acestora(IV)

Situația actuala Stadiul problemei la final

(PROBLEMA) ( SCOPUL)

93

Ob1 Ob2 Ob3



4. Definirea scopului şi obiectivelor proiectului și descrierea 
acestora(V)

În vederea formulării corecte a obiectivelor se va răspunde cu
precizie la următoarele întrebări:
– Care sunt zonele cheie pe care dorim să le schimbăm prin acest
proiect?

– Care este segmentul de populaţie care va fi implicat în
schimbare?

(ATENŢIE: aici trebuie să avem în vedere nu numai grupul ţintă
care va fi stabilit cu precizie ci şi categoriile de populaţie cu care
acesta interacţionează major!)
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4. Definirea scopului şi obiectivelor proiectului și descrierea 
acestora(VI)

-Care este direcţia schimbării pe care o dorim? (creştere
/îmbunătăţire; descreştere / reducere)

– Care este gradul / proporţia schimbării?

– Care este termenul (intervalul de timp) prevăzut pentru
atingerea gradului de schimbare?

•Trebuie avută mare atenţie atunci când se enunţă obiectivele
pentru a nu se confunda cu activităţile.

•Dacă există un singur mod se a îndeplini obiectivul enunţat
probabil că, de fapt, aţi enunţat o acţiune.

95



4. Definirea scopului şi obiectivelor proiectului și descrierea 
acestora (VII)

• Obiectivele sunt SMART (isteţ):
– S – specific – este obiectivul clar: cine, ce, când,
unde, cum, grup – ţintă?

– M – măsurabil – sunt măsurabile rezultatele?
– A – abordabil – este un obiectiv care poate fi în
general atins?
– R – realist – are organizaţia resursele necesare
pentru atingerea lui în timpul dat?
– T – timp – există un termen limită?
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4. Definirea scopului şi obiectivelor proiectului și descrierea 
acestora(VIII)

Exemple de obiective:
1. Model educaţional alternativ
 Obiectiv productiv pe termen scurt: 
Selectarea, revizuirea si publicarea, la sfârşitul primului an al 
proiectului, a 10 lucrări din domeniul ştiinţelor sociale şi umane.
 Obiectiv instituţional pe termen scurt
Instruirea, până la sfârşitul anului şcolar, în serii de 3-5
seminarii, a 5 profesori de la liceele din zonă astfel încât

aceştia să fie capabili să conducă procesul de

introducere a modelelor alternative de învăţământ.
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4. Definirea scopului şi obiectivelor proiectului și descrierea 
acestora (IX)

2. Sistemul de sănătate în tranziţie
 Obiectiv productiv
Realizarea, la 6 luni după demararea proiectului, a infrastructurii
necesare pentru comunicarea între birourile instituţiilor
partenere, în vederea conectării acestora la baza de date globală
a sistemului de sănătate.
 Obiectiv instituţional
Dobândirea de către 3 medici de la fiecare spital,policlinică,
dispensar a aptitudinilor de desfăşurare a practicilor medicale.
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4. Definirea scopului şi obiectivelor proiectului și descrierea 
acestora (X)

• Arborele de obiective: 
După finalizarea detalierii se ”răstoarnă” arborele de
probleme prin înlocuirea problemei de pe fiecare nivel de
detaliere cu o propoziție formulată astfel încât să descrie o
situație în care problema nu mai există sau este rezolvată
favorabil.

Noua structură obținută este arborele de obiective.

Aceste obiective devin obiectivele specifice ale unor idei de
proiect viabile și care sunt înlănțuite causal, putând duce la
efecte conjugate în rezolvarea problemei majore.
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4. Definirea scopului şi obiectivelor proiectului și descrierea 
acestora (XI)

Este o tehnică pentru :
– descrierea situaţiei viitoare care va fi obţinută prin rezolvarea 

problemelor

– identificarea posibilelor soluţii pentru o situaţie dată

– transformarea aspectelor negative în aspecte positive 
(dezirabile, realiste)
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Stabilirea scopului și a obiectivelor

SCOP
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5. Grupul țintă și analiza factorilor interesați (I)

Factorii interesaţi /grupurile de interese - sunt acele persoane,
grupuri de persoane sau organizaţii care sunt sau vor fi afectate
de activitatea sau existenţa proiectului; pentru ele succesul
proiectului e important dintr-un anumit punct de vedere. Dețin o
miză prin raportare la acest proiect.
In programele de finantare nerambursabila, grupurile de interese
care necesita atentie specială sunt:
-Grupul tinta și/sau beneficiarii proiectului
-Managerul de proiect si echipa de proiect
-Finanțatorul
-Initiatorul proiectului /beneficiarul proiectului
-Alte entitati – persoane, grupuri, firme
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5. Grupul țintă și analiza factorilor interesați (II)

Populatia tinta este populatia careia i se adreseaza proiectul (de
exemplu familiile sarace, copiii institutionalizati, etc).

Grupul țintă al proiectului = reprezinta doar o parte a unei
populatii tinta, selectat în functie de anumite criterii: gradul de
vulnerabilitate, varsta, sex etc.
Scopul proiectului se refera la populatia tinta, iar obiectivele sunt
specifice grupului tinta.

Pentru proiectele finanţate, grupul-ţintă este stabilit de către
finanţator, sub forma unor categorii bine definite de persoane
sau de comunităţi.

Pentru proiectele din interiorul unei organizaţii, grupul-ţintă este
stabilit de către cel care solicită sau propune proiectul, prin
scopul acestuia.
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5. Grupul țintă și analiza factorilor interesați (III)

In functie de participarea la desfasurarea activitatilor, exista 2
tipuri de beneficiari:

•Beneficiarii directi/grupul tinta-reprezinta persoanele,
grupurile care beneficiaza în mod direct de asistenta. Sunt cele
care participa la proiect, sunt destinatarii actiunilor si
obiectivelor;

• beneficiarii indirecti - in functie de natura proiectului,
beneficiarii indirecti pot fi: familiile celor implicati, vecinii,
comunitatea etc.
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5. Grupul țintă și analiza factorilor interesați (III)
Exemplu
Grup tinta
•Familii si persoane care se confrunta cu o anumita stare/situatie
de dificultate psiho-sociala ce poate determina marginalizare si
excludere sociala, abandon / institutionalizare, destructurare
familiala, etc. (familii/persoane cu un o situatie socio-economica
precara, persoane cu dizabilitati, familii/persoane care au in
ingrijire persoane cu dizabilitati, varstnice, copii cu dizabilitati,
copii ai caror parinti sunt plecati in strainatate, familii/persoane
care au in ingrijire copii ai caror parinti sunt plecati in
strainatate, etc.)

•Beneficiari directi: 20 copii cu un parinte sau ambii parinti
plecati in strainatate si care se confrunta cu o situatie de 
dificultate; 15 familii in situatie de risc/ dificultate; 25 persoane ( 
adulti si copii)  cu dizabilitati;10 asistenti personali si persoane
care au ingrijire persoane cu dizabilitati.
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Analiza factorilor interesați

Persoanele 
sau grupurile 
de interese 

Ce 
urmăresc?

Comportament 
Probabil 

Schimbarea
este pozitivă
sau negativă
pentru ei?

Reacții 
previzibile

Idei  privind 
calea de 
urmat
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Modul III.
Planificarea proiectului
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1. Prezentarea jaloanelor / reperelor de realizat

Jaloanele proiectului (milestones)
 Jalonul este identificat cu un eveniment ce marchează
finalizarea unei etape/secvente de proiect
 Jaloanele proiectului trebuie să fie formulate astfel încât să
conducă la un rezultat final la care trebuie să se ajungă prin
parcurgerea uneia sau a mai multor activităţi.
De exemplu: centrul de zi construit; 5 km de cale ferată
reabilitată; modele alternative educaționale fundamentate; baza
de date creată; personal specializat instruit; manuale alternative
publicate etc
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2. Definirea activităţilor (I)

 Activităţile reprezintă calea( mijloc+metodă) prin care se
atinge un obiectiv.

 Se caracterizează prin:
 Titlul activității – denumirea activității
 durată de desfășurare –zile/săptămâni/luni
 resurse alocate, în funcţie de complexitatea proiectului –

umane, materiale, financiare
 Capitolul  referitor la activități  trebuie să conțină: 
 enunţarea fiecărei activităţi în parte;
 specificarea responsabilului activităţii respective;
specificarea resurselor de care este nevoie (personal, 
echipament, timp);
descrierea secvenţelor de timp şi modul cum se interferează 
activităţile.
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2. Definirea activităţilor (II)

 Răspundeţi-vă la următoarele întrebări:

 Ce se va efectua în cadrul activităţii?

 Când se fa efectua? (perioada în care va începe şi durata /
întinderea, dependenţa faţă de alte activităţi)

 Cine va efectua fiecare activitate?

 Care sunt resursele necesare pentru realizarea activităţii?
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2. Definirea activităţilor (III)

 Reguli în formularea activităților: 
• formularea cât mai simplă a numelui activităţii, separat pentru

fiecare activitate ( max 30 de caractere)

• numele fiecărei activităţi trebuie să înceapă cu un verb de
acţiune (ex. dotare cabinet, instruire personal, achiziţionare
de aparatură medicală)

• încadrarea fiecărei activităţi într-un interval de execuţie

• numerotarea activităţilor într-un format general, posibil de
extins sau de descompus oricând
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2. Definirea activităţilor (IV)

•precizarea resurselor necesare şi a profesiilor cerute;

•când o activitatea se descompune în subactivități, folosiți
identarea;

•de evitat utilizarea numelor persoanelor;

•evidenţierea activităţilor care sunt expuse unor riscuri mai mari.
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2. Definirea activităţilor (V)

Exemple de activităţi şi subactivităţi:
Model educaţional alternativ
Jalon 1: Modele educaţionale alternative fundamentate
Activitatea 1: Documentare pentru analiza modelelor existente
în alte instituţii la nivel naţional sau internaţional:
1.1 deplasare la instituţiile din ţară;
1.2 deplasare la instituţiile din străinătate;
1.3 achiziţia de cărţi şi realizarea de abonamente;
Activitatea 2: Organizarea de întâlniri de lucru cu reprezentanţi
ai instituţiilor similare:
2.1 conceperea programelor întâlnirilor de lucru (tema
întâlnirilor, moderatorii şi materialele necesare pentru derularea
lor);
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2. Definirea activităţilor (VI)

2.2 stabilirea locului şi a datei întâlnirilor;
2.3 promovarea întâlnirilor prin stabilirea listei
invitaţilor,realizarea de broşuri de prezentare şi transmiterea lor
prin diverse mijloace, înregistrarea participanţilor;
2.4 desfăşurarea întâlnirilor;
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3. Descrierea secvenţei de derulare a activităţilor (I)

 Programarea activităților/planul activităților:

constă în reprezentarea grafică a acestora în succesiunea lor, cu
evidențierea intercondiționărilor, consumurilor de resurse, a
drumului critic și, eventual, a rezervelor de timp.

activităţile pot fi dependente între ele sau independente, având
o anumită dată de început indiferent de derularea altor activităţi.

115



3. Descrierea secvenţei de derulare a activităţilor (II)

Dependenţa dintre activităţi evidenţiază modul în care o acţiune
este condiţionată de alta.
• cap-la-coadă (head-to-tail) sau una-după-alta – prin care o

activitate nu poate demara până cealaltă nu este finalizată;

• în devans (lag) – o activitate poate să înceapă la un număr de
zile după cealaltă activitate;

• în avans (lead) – o activitate trebuie să înceapă cu un număr de
zile înaintea altei activităţi.
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3. Descrierea secvenţei de derulare a activităţilor (II)

•Conform Institutului de Managementul Proiectelor, relaţiile
dintre activităţi sunt clasificate astfel:
de la final la start: o activitate trebuie finalizată înainte ca 
a doua să înceapă
de la final la final: o activitate trebuie finalizată înainte ca 
a doua să se termine
de la start la start: o activitate trebuie începută înainte 
celei de-a doua
de la start la final: o activitate trebuie începută înainte ca 
a doua să se fi încheiat.
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3. Descrierea secvenţei de derulare a activităţilor (III)

•Cele mai cunoscute tehnici de reprezentare şi descriere a
unui plan sunt:
tehnica diagramelor de tip Gantt sau cu bare
tehnica reţelelor de tip: PERT (Program Evaluation and
Review Technique), tehnica evaluării repetate a
programului, CPM (Critical Path Method- Metoda drumului
critic),
Diagramele Gantt sau graficele Gantt- reprezintă reţele în
care activităţile sunt transpuse calendaristic pe o axă
orizontală a timpului
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3. Descrierea secvenţei de derulare a activităţilor(IV)

Saptamana/
luna

1 2 3 4 5 6 7

Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea 3

Activitatea 4

Activitatea 5 
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3. Descrierea secvenţei de derulare a activităţilor (V)

Pentru construirea schemei logice a programului unui proiect, 
vom parcurge următoarele etape:
listarea activităţilor pe care dorim să le realizăm

ordonarea activităţilor

estimarea duratei pentru fiecare activitate

construirea diagramei logice
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4. Bugetul proiectului (I)
Sumele din bugete vor fi alocate pe poziţiile agreate de
program, de politica pe linia proiectelor şi/sau a finanţatorului.

 Cum pregătim bugetul unui proiect ?
 bugetul de proiect poate fi privit ca o planificare a proiectului

din punct de vedere financiar
 bugetul atribuie valoare financiară activităţilor proiectului
 un important instrument de control al resurselor financiare

ale proiectului
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4. Bugetul proiectului (II)
Etape în realizarea bugetului:
 Planificarea activităţilor proiectului
 Estimarea cheltuielilor în detaliu,pentru fiecare activitate
şi subactivitate ( cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile)
 Estimarea potenţialelor surse de venituri, inclusiv
contribuția proprie
 Reconcilierea diferenţelor dintre cheltuieli şi venituri
 Fluxul de numerar(bani pentru efectuarea plăţilor-sume,
perioade)
 Aprobarea bugetului
 Stabilirea unor proceduri de supraveghere permanentă
a costurilor comparativ cu bugetul,după începerea
proiectului
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4. Bugetul proiectului (III)

 Recomandări privind întocmirea bugetelor 
 Întocmirea unui buget corect va dura destul de mult, deci

începeţi din timp

 Consultaţi, la întocmirea bugetului, toate persoanele
implicate în acesta-veţi avea mai multe şanse să fie
realist,şi, în plus, vă asiguraţi ca el să fie înţeles şi acceptat
în mod flexibil şi nu privit ca o măsură birocratică de control

 Bugetul trebuie să corespundă cu cerințele impuse de
finanțator în ghidul de finanțare și contractul de finanţare.

 Asigurați-vă că aveți resurse pentru a asigura contribuția
proprie solicitată și cheltuielile neeligibile
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4. Bugetul proiectului (V)

 Tipuri de buget
Buget pe categorii de cheltuieli-grupează veniturile şi
cheltuielile pe categorii.
De exemplu: Resurse umane (Personal); Transport;Echipament
Publicații ;Administrative 

Buget pe categorii de cheltuieli şi pe activităţi -grupează
cheltuielile pe categorii şi pe activităţi, în cadrul acelui proiect(
anexa 2)

Buget pe surse - grupează cheltuielile pe categorii şi pe surse 
de finanţare care participă cu fonduri (anexa 3) 
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5. Costuri eligibile 
Costurile eligibile ale proiectelor sunt acele costuri efectuate de către
aplicant și/sau parteneri, care îndeplinesc criteriile enunțate în ghidul de
finanțare/ghidul solicitantului/ghidul aplicantului

Criteriile de eligibilitate se referă atât la tipurile de cheltuieli planificate
și estimate, cât și la utilizarea acestora în perioada de implementare

 Criterii de eligibilitate a cheltuielilor : 
Sunt angajate, plătite și bunurile au fost livrate, serviciile au fost
prestate în perioada de implementare a proiectului, așa cum este aceasta
definită în contractul de finanţare;

 Au legătură cu obiectul contractului de finanţare și sunt prevăzute în
bugetul estimat al proiectului;

Sunt realiste și necesare pentru implementare proiectului; 
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5. Costuri eligibile 
Sunt realizate exclusiv în scopul atingerii obiectivului /
obiectivelor proiectului și al rezultatelor acestuia, în concordanţă
cu principiile economiei, eficienţei și eficacităţii;

Sunt identificabile și verificabile, sunt înregistrate în
contabilitatea aplicantului și/sau partenerilor în conformitate cu
standardele contabile aplicabile în ţara de unde aplicantul și/sau
partenerii provin și în concordanţă cu principiile contabile
general acceptate;

sunt conforme cu prevederile legislaţiei fiscale și naţionale
aplicabile.
Alte cheltuieli eligibile:TVA care nu poate fi recuperată,
conform reglementărilor legale în vigoare.
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6. Costuri neeligibile

Sunt acele costuri efectuate de către aplicant și/sau parteneri, 
care NU îndeplinesc criteriile   enunțate în ghidul de 
finanțare/ghidul solicitantului/ghidul aplicantului la categoria 
costuri eligibile.

Aceste costuri pot fi identificate și estimate de solicitant ca
fiind necesare realizării unei/unor activități din proiect, dar nu
pot plătite din bugetul eligibil al proiectului

Aceste costuri sunt asumate de solicitant și/sau partenerii
proiectului
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6. Costuri neeligibile
 Tipuri de costuri  neeligibile 
dobânzi și taxe aferente datoriilor, penalităţi de întârziere a
plăţilor;
 comisioane aferente tranzacţiilor financiare și alte costuri
strict financiare, cu excepţia a costurilor serviciilor financiare
impuse de contractul de finanţare;
pierderile datorate schimbului valutar, cu excepţia pierderilor
acoperite printr-o dispoziţie specială, ce va fi prevăzută în
contractul de finanţare;
TVA recuperabil;
costurile care sunt acoperite prin alte surse de finanţare;
amenzi, penalităţi și costuri aferente litigiilor
costurile declarate neeligibile de către finanțator atunci când
constată că acestea au fost efectuate cu nerespectarea
condiţiilor de eligibilitate.
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7. Tipuri de cheltuieli 

a) Cheltuieli de personal : 
Costul cu personalul alocat proiectului, care cuprinde salariile
efective plus asigurările sociale și alte costuri statutare incluse
în remunerație, cu condiția ca acestea să corespundă cu politica
uzuală în materie de remunerație a aplicantului și a
partenerilor de proiect.
b) Deplasare ( transport)
Cheltuielile de deplasare și subzistență pentru personalul
implicat în proiect, cu condiția ca acestea să fie în conformitate
cu practicile obișnuite privind cheltuielile de deplasare ale
aplicantului și ale partenerilor de proiect și să nu depășească
plafoanele naționale aplicabile.
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5. Tipuri de cheltuieli 
c) Echipamente și bunuri 
Costul echipamentelor noi sau second-hand, cu condiția să fie
amortizate în conformitate cu principiile contabile general
acceptate aplicabile aplicantului și general acceptate pentru
bunuri de același tip (expl: echipamente IT, mobilier;
electrocasnice; audio-video; cazarmament etc)

d)Terenuri și/sau imobile:
Achiziționarea de terenuri și imobile, în condițiile stabilite în
ghidul de finanțare

e) Consumabile :
Costurile cu consumabilele și rechizitele / papetăria, cu condiția
ca acestea să fie identificabile și alocate proiectului.
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5. Tipuri de cheltuieli 

f) Subcontractare
Costurile generate de alte contracte atribuite de către aplicant în
vederea derulării proiectului, cu condiția ca procedura de
atribuire să se desfășoare în conformitate cu legislația în vigoare
în materie de achiziții publice și cu prevederile ghidului de
finantare .
Ex: achiziție servicii de consultanță; servicii de formare
profesională; servicii de publicitate; servicii de proiectare;
achiziție bunuri ; achiziție lucrări
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5. Tipuri de cheltuieli 

g) Cheltuieli directe :
Cheltuielile directe eligibile pentru un proiect sunt acele
cheltuieli care sunt identificate de către aplicant și/sau parteneri,
în concordanţă cu principiile contabile și regulile interne utilizate,
ca și cheltuieli specifice direct legate de implementarea
proiectului și care sunt atribuite direct acestuia
Costurile rezultate direct din cerințele impuse de contractul de
finanțare
De exemplu: 
•costul cu personalul alocat proiectului 
•Costul cu echipamentelor 
•Costul cu deplasarea etc 
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5. Tipuri de cheltuieli 

h) Cheltuieli indirecte
•Aplicantul și partenerii pot opta să includă costuri indirecte în
bugetul proiectului.
•Costurile indirecte sunt acele costuri eligibile care nu pot fi
identificate de către aplicant și/sau partenerii proiectului ca fiind
direct atribuite proiectului, dar care pot fi identificate și justificate
prin sistemul contabil ca fiind angajate în legătură directă cu
costurile directe eligibile atribuite proiectului.
•Aplicantul și partenerii pot prevedea costuri indirecte de maxim
5% din costurile totale directe eligibile ale proiectului.
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7. Tipuri de cheltuieli 

i) Cheltuieli indirecte
Aceste costuri nu pot include costuri directe eligibile.
De exemplu, în cazul în care proiectul presupune închirierea unei
locaţii folosite 100% pentru proiect, costul închirierii se consideră
a fi cost direct.

Dacă există situaţia ca o locaţie să fie folosită de proiecte diferite
ale aceleiași organizaţii, costul aferent închirierii spaţiului este
cost indirect, într-un procent rezultat în urma aplicării uneia din
cele două metode de calcul.
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7. Tipuri de cheltuieli 

j) Cheltuieli neprevăzute
În bugetul proiectului poate fi inclusă o cotă de cheltuieli
neprevăzute care să nu depășească un anumit procent din
costurile directe eligibile.
Aceste cheltuieli pot fi efectuate doar cu autorizarea prealabilă
scrisă a finanțatorului și doar pentru costuri care nu au putut fi
identificate la momentul elaborării aplicației de proiect (de
exemplu, modificări legislative, calamități naturale etc.
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8.Fluxul de numerar (Cash flow-ul) – diferența dintre încasările 
curente și plățile curente 

 Gestionarea cash-flow-ului (previzionari de numerar)
Cash-flow-ul se refera la intrarile si iesirile de bani in cadrul
firmei pe o perioada determinata de timp
Gestionarea acestor intrari si iesiri de bani lichizi reprezinta una
din principalele sarcini ale unui ordonator de credit.

Iesirile de bani sunt masurate prin actele pe care le scrii atunci
cand platesti salariile si creditorii etc

Intrarile sunt acei bani pe care ii primesti de la buget,
contribuabili, debitori si investitori.
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Fluxul de numerar (Cash flow-ul)

 Gestionarea eficienta a cash-flow-ului , presupune: 
 Sa stii cand, de unde si cum apar nevoile de bani lichizi
 Sa stii care sunt cele mai bune surse de obtinere a banilor in cazul
unor nevoi aditionale de bani lichizi
 Sa fii pregatit sa intampini aceste nevoi si sa pastrezi relatii bune cu
banca si ceilalti creditori.

 Ce sunt banii lichizi?
Banii gheata sunt banii care exista in contul bancar sau in caserie.
Ai mereu nevoie de bani lichizi: pentru a plati salariile, furnizori etc
Pe termen lung, profitul unei firme poate fi foarte mic daca banii
lichizi nu au un nivel pozitiv. Nu poti cheltui profit, cheltuiesti bani!

137



Fluxul de numerar (Cash flow-ul)

 Previziunea fluxului de numerar
Primul lucru care trebuie facut pentru a evita un deficit
financiar este o previzionare de numerar.

In general previziunile de numerar se fac atat pe termen scurt
(saptamanal, lunar) pentru a gestiona eficient banii zi de zi, cat si
pe termen lung (anual, pe 3-5 ani)
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Cash flow proiect POSDRU ( vezi Anexa 4 –Ghid cash flow)

Optimizarea cash flow-ului trebuie sa tina cont de prevederile
contractuale ce trebuiesc respectate:
 Dacă se acordă prefinanțare, numărul tranșelor și cuantumul

prefinanțării
 Depunerea primei cereri de rambursare
 Procentul deducerii prefinanțării din cererile de rambursare
 Termenul de efectuare a rambursărilor
 Valoarea cheltuielilor neeligibile
 Valoarea cofinanțării
 Valorarea finanțării nerambursabile
 Costurile planificate pentru fiecare activitate/lună
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9. Sustenabilitatea - „satisfacerea nevoilor de azi fără a sacrifica
abilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi“.
Sustenabilitatea cunoscută şi sub denumirea de dezvoltare durabilă,
este acel criteriu care urmareste in ce masura proiectul propus
continua sa existe, sa functioneze sau sa genereze servicii si dupa
incheierea finantarii.
Ce se va schimba proiectul în termeni de impact, ce se va întâmpla a
doua zi după terminarea finanțării?

10.Rezultatele aşteptate
Rezultatele sunt schimbările măsurabile şi dezirabile ale unui proiect

pe care acesta urmăreşte să le inducă sau creeze.

11. Stabilirea indicatorilor
Un indicator este definit ca o caracteristică sau o variabilă care poate fi 
măsurată.
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 Tipuri de indicatori
a) Indicatori cantitativi (indicatori output):
se referă la finalizarea activităţilor şi rezultatele concrete ale
acestora, cum ar fi: număr de cursuri de formare, numărul de
persoane beneficiare ale cursurilor, numărul de femei şi bărbaţi
din zone rurale antrenaţi în aceste cursuri , număr de participanți
etc.
Se exprimă cantitativ, cum ar : numeric sau în procente

b) Indicatori calitativi (indicatori outcome –de rezultat):
descriu o schimbare a condiţiilor de dezvoltare între finalizarea
produsului/rezultatului şi obţinerea impactului, cum ar fi:
participarea crescută a femeilor, accesul crescut la servicii de
sănătate etc.
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c) indicatori de stare- privind obiectivul de schimbat/realizat:
sărăcia, formele de excluziune socială, nivelul de pregătire a
tinerei generaţii.
d) indicatori de performanţă: privind performanţele de realizat
prin acţiune: scăderea abandonului şcolar, acordarea de acte de
identitate unui număr de persoane etc
e)Indicatori de participare (indicatori de impact); descriu
modificarea condiţiilor, cum ar fi: schimbarea atitudinii ca
rezultat al training-ului, îmbunătăţirea abilităţilor ca rezultat al
formării, accesul îmbunătăţit la servicii de sănătate etc. Datorită
abordării (sau tehnicii) participative, persoanele afectate de
proiect sunt implicate în evaluarea succesului proiectului. În plus,
această abordare permite monitorizarea şi evaluarea eficace (pe
termen mediu şi lung).
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12. Stabilirea echipei de realizare a proiectului

Echipa de realizare a proiectului poate să coincidă cu
echipa care a conceput proiectul sau nu.
Pentru fiecare activitate trebuie să se stabilească o
persoană responsabilă cu finalizarea ei, persoanele care
desfăşoară efectiv activitatea, precum şi sarcinile ce le
revin.
De asemenea, este momentul în care se stabilesc
activităţile care vor fi realizate prin subcontractarea lor
către terţi.
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13. Greșeli frecvente(I) 

 Majoritatea aplicatiilor sunt respinse pe criterii
administrative!:

- Lipsa unor semnături, ștampile, date
- Prezentarea proiectului nu respecta cerințele ghidului 
- Lipsa unor documente solicitate 
- Institutia nu se ocupa cu activități de tipul celor descrise în 

proiect 
- Solicitantul sau unul dintre parteneri nu respecta cerintele de 

eligibilitate 
- Nerespectarea formularului standard al aplicației
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13. Greșeli frecvente (II)

 Greșeli tehnice, necorelări între informații: 
-Suma solicitată este mai mare decât suma maximă admisă
sau mai mică decât suma alocată prin program;
-Moneda în care este exprimat bugetul este greșită;
-Procentajele privind finanțarea nerambursabilă și
cofinanțarea au fost calculate greșit;
-Bugetul este greșit calculat(totalurile greșite);
- Durata proiectului depășește durata maximă
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13.Greșeli frecvente (III)

Prezentarea propunerii insuficient de convingătoare-proiect
nerelevant :
-Solicitantul a prezentat prea succint experiența pe care o are în
domeniu, nu a detaliat ce resurse deține( capacitatea
operațională);
-Beneficiarii și grupul țintă nu au fost stabiliți clar. Nu vă adresați
în același proiect mai multor priorități având grupuri țintă
eterogene;
-Metodologia proiectului este slab punctată atunci când
activitățile nu corespund la îndeplinirea obiectivelor propuse,
rezultatele nu pot fi măsurate sau evaluate, grupurile țintă nu au
legătură cu activitățile etc
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12. Greșeli frecvente (IV)

-Solicitantul nu își propune să indetifice posibilități realiste de
continuare a activităților și după încheierea proiectului și nu

explică impactul proiectului pe termen mediu;
-Bugetul nu este corelat cu activitățile;
-Bugetul este nerealist –costuri prea mari, de exemplu
Sunt depunctate cererile dacă:
- solicitanții nu au surse de finanțare stabile și suficiente pentru
desfășurarea activității;
- solicitanții nu dau dovadă de un management financiar
sănătos;
- solicitanții nu au experiență și competență profesională
necesare finalizării cu succes a proiectului;
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12.Greșeli frecvente(V) 

Un proiect nerelevant nu înseamnă neapărat un proiect lipsit
de importanță dar este considerat astfel dacă:
-Nu a reusit să convingă evaluatorii că activitățile propuse vor
contribui la realizarea obiectivelor proiectului ;
-Nu definește clar nevoile grupurilor țintă și ale beneficiarilor
finali;
-Nu explică în ce măsură proiectul său rezolvă o parte din aceste
nevoi;
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12.Greșeli frecvente(VI) 

Proiect de slabă calitate din punct de vedere tehnic și
financiar :
-metodologia lasă de dorit ( activități descrise nerealist; planul 
general al proiectului nu este coerent; indicatorii propuși nu sunt 
verificabili în mod obiectiv etc)
- Proiectul este considerat lipsit de durabilitate ( nu conține 
diseminarea informațiilor, există dubii în legătură cu capacitatea 
organizației de a-și păstra structura după încheierea proiectului)
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Recomandări (I)

• Verificați dacă îndepliniți criteriile de eligibiltate pentru
solicitant, parteneri, zona geografică, grup țintă, activități etc

• Stabiliti obiective clare și formulati-le SMART
• Verificati aderenta lor la obiectivele/prioritățile programului

de finanțare
• Prezentați informațiile relevante despre solicitant
• Asigurați-vă că rezumatul este scris concis și clar și prezintă

ideea proiectului dumneavoastră
• Identificați și descrieți clar grupul țintă
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Recomandări (II)

•Justificați ideea de proiect prin descrierea DETALIATĂ a
elementelor evidențiate în rezumat; folosiți exprimări clare, cât
mai exacte, fără ”povestiri”, exprimări redundante, vocabular
extrem de specializat; invocați surse de informații obiective!

•Identificați și descrieți pe larg TOATE activitățile necesare în
proiect: succesiunea în timp; datele de început și de sfârșit,
rezerve de timp; resursele necesare, locațiile, responsabilități etc
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Recomandări (III)

• Prezentați explicit rezultatele proiectului și indicați clar
mijloace de măsurare și sursele de informare obiectivă prin
care se pot verifica obținerea acestor;

• Explicați impactul preconizat;
• Acordați atenție deosebită aspectelor care se referă la

durabilitatea proiectului
• Nu uitați de mediatizarea proiectului
• Identificați factorii de risc și prezentați mijloacele de

monitorizare și măsurile de contracarare
• Completați ANEXELE in formatul standard
• Atenție la managementul de proiect
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Recomandări (IV)

• Întocmiți un buget realist
• Identificați toate cheltuielile 
• Faceți evaluările rezonabile ale costurilor 
• Luați în calcul toate activitățile și identificați cheltuielile 

aferente 
• Nu supraevaluați!
• Nu subestimați!
• Verificați eligibilitatea cheltuielilor
• Atenție la cotele procentuale!
• Atenție la cerințele de formă și prezentare a proiectului 

dumneavoastră!
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Modul IV.
Managementul echipei de proiect 
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Conceptul de echipă

Definitia grupului
O definiţie simplificată a unui grup este: “două sau mai multe
persoane care comunică între ele şi împărtăşesc valori, norme
sau dorinţe comune”.

Trei condiţii minim necesare pentru formare unui grup:
a)persoanele care formează grupul împărtăşesc nevoi sau
obiective comune,

b) există o puternică componentă de comunicare interpersonală
între membrii grupului

c) ierarhia în interiorul grupului este redusă la minimum sau
inexistentă
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Conceptul de echipă

Definitia echipei 
Mai multe persoane cu abilităţi complementare care lucrează
împreună pentru atingerea unui scop comun,şi care se simt
reciproc responsabili pentru aceasta.

Echipele sunt în mod special propice pentru realizarea unor
sarcini cu complexitate crescută şi care au mai multe sub-sarcini.
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Conceptul de echipă

De ce se alătură oamenii grupurilor sau echipelor?
• Împlinirea unui ţel 
• Securitate
• Status
• Putere 
• Respect de sine 

• Afiliere
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Conceptul de echipă

Un grup se transforma in echipa  atunci cand  membrii grupului 
sunt impreuna pentru  atingerea unui scop comun. 

Diferenţele dintre grup si echipa nu sunt date doar de numărul
de persoane care le compun, ci mai ales de aspectele psihologice
ale calităţii de membru în oricare dintre ele.
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Etapele formarii echipei 

1. Stadiul formării
În acest stadiu individul ia cunoştinţă de scopurile şi structura
grupului, de compoziţia sa şi de cadrul de referinţă;

Preocupări în domeniul: Comportamente caracteristice în 
domeniul:

Cerinţe 
pentru a

Personal / 
interpersonal

Sarcinii Personal / 
interpersonal

Sarcinii putea
progresa:

includere, 
apartenenţă, 
respingere, 
acceptare

orientarea 
sarcinii

politeţe, 
precauţie, 
evitarea 
conflictului

se pun întrebări de 
genul: ce trebuie 
făcut? care sunt 
scopurile?

depăşirea 
conflictelor
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Stadiul Furtuna
Membrii  se cunosc mai bine, se manifestă mai deschis şi mai intens; din această 
cauză apar neînţelegeri, provocări, conflicte, ostilitate; dacă acest impas este 
trecut cu succes, grupul îşi consolidează structura.

Preocupări în domeniul: Comportamente caracteristice în 
domeniul:

Cerinţe 
pentru a putea

Personal / 
interpers

onal

Sarcinii Personal / 
interpersonal

Sarcinii progresa:

controlul 
puterii, 
statut, 
autoritate, 
stres

organizare, 
progra
mare, 
reguli

certuri,
criticism

întrebări de 
genul: care sunt 
regulile jocului? 
cum se va face 
evaluarea 
rezultatelor?

stabilirea 
statutelor 
şi rolurilor
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Stadiul normării

Ostilitatea şi conflictul sunt controlate, se stabilesc repere şi
standarde de echipa şi se conturează norme proprii de conduită,
membrii grupului acţionează prin consens.

Preocupări în domeniul: Comportamente caracteristice în 
domeniul:

Cerinţe pentru 
a putea

Personal / 
interpersonal

Sarcinii Personal / 
interpersonal

Sarcinii progresa:

afecţiune, 
manifestarea 
deschiderii, a-i 
asculta pe ceilalţi, a 
face parte din grup

fluxul 
informaţiilo
r şi al 
operaţiilor

coeziune, 
preocuparea pentru 
grup, se fac glume, 
se consolidează 
spiritul de echipă

schimbul de 
informaţii, 
dorinţa de a 
schimba unele 
atitudini

încrederea în 
sine şi în 
ceilalţi
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Stadiul performanţei
este etapa în care eforturile sunt convergente şi echipa îşi manifestă din
plin influenţa stimulatoare asupra fiecărui membru.

Preocupări în domeniul: Comportamente 
caracteristice în 

domeniul:

Cerinţe 
pentru 

a 

Personal / 
interpersonal

Sarcinii Personal / 
interper
sonal

Sarcinii putea  
progre

sa:

independenţă şi 
interdependenţă, 
implicare înaltă, 
căldură

rezolvarea 
problemelor 
într-o manieră 
mereu mai 
creativă

acord sau 
dezacord

adaptarea la 
schimbări, 
oferirea de 
sprijin, exigenţă 
de sine

-
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Stadiul disoluţiei
Acest stadiu se poate instala după oricare din cele precedente, dacă nu sunt
îndeplinite cerinţele de progres specifice, dar de regulă se instalează atunci
când sarcina comună se apropie de sfârşit.

Preocupări în domeniul: Comportamente caracteristice în 
domeniul:

Cerinţe 
pentru a

Personal / 
interpersonal

Sarcinii Personal / 
interpersonal

Sarcinii putea 
progresa:

ruperea 
relaţiilor

sentimente 
confuze

conflict şi furie 
împotriva 
liderului, 
concomitent cu 
sporirea coeziunii 
între membrii "de 
rând"

scăderea 
dramatică a 
competenţei de 
grup, letargie, 
încercări 
sporadice de a 
lucra bine

relansarea 
evoluţiei unui 
nou grup sau 
orientarea 
spre noi 
scopuri
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Echipe de proiect
O echipă folosită doar pentru o perioadă definită de timp şi
pentru un scop separat, concret definit, devine cunoscută ca
echipă de proiect
Membrii acestor echipe pot aparţine unor grupuri diferite, dar
pot primi sarcini şi activităţi pentru acelaşi proiect, permiţând
astfel celor din afară să îi considere ca pe o singură unitate.
Stabilirea unei echipe înseamnă crearea, monitorizarea şi
alocarea de sarcini unui grup de persoane pe baza unui proiect.
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Caracteristicile care fac o echipă eficientă

1.Direcţii şi responsabilităţi clare
Direcţii clare însemnă că echipei i s-a dat un scop clar şi
distinct.
Responsabilităţi clare înseamnă că fiecare membru al echipei
înţelege ce se aşteaptă de la el/ea în cadrul echipei.
Rolurile trebuie să fie clare şi interesante pentru toţi membri
echipei.
2. Membri bine informaţi, inteligenţi
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Caracteristicile care fac o echipă eficientă

2. Membri bine informaţi, inteligenţi
O echipă eficientă va fi compusă din indivizi care deţin
abilităţile şi cunoştinţele necesare realizării sarcinilor alocate
echipei
3. Proceduri rezonabile de operare
Toate echipele necesită un set de reguli pe baza cărora să
opereze.
Au nevoie de un set de proceduri pentru reuniuni, procesul de
decizie, planificare, diviziunea sarcinilor şi evaluarea progresului.

166



Caracteristicile care fac o echipă eficientă

4. Relaţii interpersonale bune
•Echipele sunt compuse din diverşi indivizi, fiecare dintre ei
venind în echipă cu setul propriu de valori.

5. Succes şi eşec împărtăşit cu ceilalţi

6. Relaţii externe bune.
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Dimensiunea echipei, compoziţie, mod de alcătuire

Dimensiunea optimă (şi compoziţia) echipei trebuie dezbătută
/ analizată şi va varia funcţie de sarcinile de realizat.

Dimensiunea optimă este de patru membri.

Alte lucrări estimează o dimensiune optimă a grupului de 5-12
membri.

Un număr mai mare de 12 membri duce la creşterea stării
conflictuale şi la un potenţial crescut de formare a sub-
grupurilor.
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Dimensiunea echipei, compoziţie, mod de alcătuire

Referitor la compoziţie, toate echipele prezintă unele elemente
de omogenitate şi eterogenitate.

Cu cât grupul este mai omogen cu atât va fi mai coeziv.

Cu cât grupul este mai eterogen, vor fi mai mari diferenţele de
perspectivă şi va creşte potenţialul de creativitate, dar totodată
creşte şi potenţialul de apariţie a conflictelor
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Munca în echipă

Munca în echipă este conceptul care descrie oameni care
lucrează împreună, într-o manieră cooperantă

Avantajele lucrului în echipă
1.Echipele pun cel mai bine în aplicare strategiile
organizaţionale,
2.Datorită echipelor, organizaţiile învaţă (şi reţin) mai eficient
3.Echipele multifuncţionale promovează managementul de
înaltă calitate
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Munca în echipă

Echipele multifuncţionale pot genera schimbări radicale
Se economiseşte timp dacă activităţile efectuate înainte pe 
rând, de indivizi, sînt executate simultan în echipă.
Organizaţiile bazate pe echipe promovează inovaţia datorită 
schimbului de opinii.
Personalul care lucrează în echipă a mărturisit creşterea
nivelului de implicare şi angajament, iar studiile indică, de
asemenea, o rată mai mică de stres decât în cazul muncii
individuale.
Creativitatea şi inovaţia sînt promovate în organizaţiile bazate
pe echipe prin intermediul schimbului de opinii
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Munca în echipă

 Obstacole în calea lucrului eficient în echipă
1. Pierderea efortului

2. Gradul redus de eficienţă în rezolvarea problemelor şi luarea
deciziilor

3. Creativitate scăzută

4. Diferenţe de orientare
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Munca în echipă

5. Inegalitatea între membri
6. Funcţii şi nivel diferit de activitate în cadrul echipei
7. Spirit de echipă foarte puternic
8. Agenda ascunsă şi aspecte politice
9. Rivalitatea întreţinută 

Una din îndatoririle unui manager este de a şti când o activitate
se poate desfăşura în echipă,şi de a şti să conducă echipa în aşa
fel încât activitatea să fie îndeplinită cu succes.
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Munca în echipă

4 tipuri de probleme care pot aparea in cadrul echipei de 
lucru : 
Conflicte interpersonale- determinate de diferenţele de 
personalitate şi stil de lucru 
 Ambiguitatea sarcinii- o sarcină definită neclar poate 
determina o echipă să lucreze ineficient şi cu mare consum de 
resurse
 Pregătirea neadecvată a echipei pentru activitatea care i-a 
fost desemnată –atunci când lucrurile  nu sunt clare şi se pierd 
multe ore în întâlniri fără scop şi agendă
Spirit redus de echipă – determinat de deficienţe de 
comunicare, care pot conduce la conflicte. 
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Munca în echipă

Roluri in echipa:

Roluri executive: iniţiativă-contribuţie, achiziţie de informaţii,
furnizare de informaţii, coordonare, orientare, catalizare

Roluri de consolidare a grupului: încurajare, comunicare,
standardizare, observare, supraveghere

Roluri orientate asupra problemelor personale: agresiune
(reducerea participării altora), blocare (opoziţie la nou), căutarea
recunoaşterii, dominare.
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Munca în echipă

Factori care influenţează eficacitatea si eficienta 
echipei de lucru:
Mediul organizaţional - condiţionează modul de interacţiune
între membrii echipei şi dintre membrii echipei şi restul
organizaţiei
Natura sarcinii – afectează modul de acţiune şi focalizarea
eforturilor membrilor echipei. Cu cât sarcinile sunt mai complexe
, cu atât interacţiunile cu mediul extern sunt mai intense şi mai
focalizate.
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Munca în echipă

Mărimea grupului – numărul persoanelor dintr-un grup
influenţează modul de interacţiune a acestora

Caracteristicile membrilor- membrii trebuie să deţină calităţile 
profesionale necesare, să aibă abilităţi interpersonale şi să 
asigure  un grad moderat de diversitate în formarea grupului. 
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Managementul echipei

1.Managementul echipei înseamnă impunerea unor obiective 
comune şi precise.
Echipa trebuie să negocieze scopurile particulare în raport cu
direcţiile generale obligatorii trasate de lider.

Managerul trebuie să asigure un înalt grad de adecvare şi
concordanţă între obiectivele organizaţionale, orientarea şi
scopul echipei.
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Managementul echipei

2. Managementul echipei înseamnă clarificarea rolurilor 
membrilor acesteia.
Liderul trebuie să se asigure că fiecare ştie care sunt atribuţiile
celorlalţi.

Este important ca fiecare rol să fie - măcar parţial - unic pentru
persoană, precum şi important pentru restul grupului şi pentru
atingerea obiectivelor
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Managementul echipei

3. Managementul echipei se referă la dezvoltarea rolurilor 
individuale.
Pentru o funcţionare eficientă, rolurile şi sarcinile individuale
trebuie văzute ca fiind ceva complet şi semnificativ, dându-le
membrilor şansa de a progresa, de a-şi perfecţiona şi exersa
deprinderile.

Pentru a-şi păstra motivaţia, entuziasmul şi dedicarea, oamenii
au nevoie de sarcini interesante în sine, care să-i provoace, să le
stimuleze creativitatea şi să-i facă să devină mai performanţi.
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Managementul echipei

4.  Managementul echipei reprezintă evaluarea contribuţiilor 
individuale.
Un rol important al liderului este acela de a se asigura că aportul
individual la obiectivul general al echipei este evaluat formal,
astfel încât oamenii să primească feedback clar cu privire la
munca facută.

5. Managementul echipei înseamnă asigurarea feedback-ului
cu privire la activitatea echipei.

În urma acordării unui feedback clar şi constructiv se obţin
beneficii considerabile
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Managementul echipei

Echipele pot primi feed-back in functie de:
Rezultatele echipei
Viabiliţatea echipei
Progresul şi bunăstarea membrilor echipei
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Erorile şi avantajele conducerii

Eroarea egocentrismului: Liderii consideră că totul se învârte 
în jurul lor şi iau în calcul doar propriile interese şi nevoi atunci 
când iau o decizie importantă.

Eroarea omniscienţei: Liderii pot şti multe, dar e o eroare să 
creadă că ştiu totul.

Eroarea omnipotenţei: Liderii cred că sînt atotputernici şi pot 
face ceea ce vor, fără să se gândească la legitimitatea sau 
moralitatea faptelor lor.

Eroarea invulnerabilităţii: Liderii cred, câteodată, că li se 
permite orice, că pot scăpa nepedepsiţi, că se pot sustrage de la 
răspundere
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Capcane pentru liderii de echipă

1.Numirea colectivului de muncă „echipă", dar tratarea 
membrilor în mod individual

2. Exacerbarea sau diminuarea autorităţii

3. Simpla formare a unui grup mare

4. Desemnarea unor obiective interesante, fără a acorda atenţie 
sprijinului organizaţional

5. Convingerea că membrii au deja competenţa necesară lucrului 
în echipă
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Alcatuirea echipelor interdisciplinare

Elaborarea, implementarea şi urmărirea programelor şi
proiectelor necesită constituire unor echipe de proiect
interdisciplinare: economist, specialist achiziţii publice,
responsabil resurse umane etc.
Complexitatea activităţilor prestate necesită o pregătire
interdisciplinară.
Criterii in formarea echipelor aflate in coordonarea 
directorului de programe:
a) Marimea sau gradul de complexitate a programelor si 
proiectelor
b) Domeniu de activitate al organizatiei
c) Existenta unor parteneri institutionali
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MODUL V 
Managementul   

comunicării 
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I. Comunicarea- o perspectiva  fundamental umana
1. Definitia comunicarii     
Comunicarea (lat. “com”, “cum”-impreuna si “munis”-lucruri) se
refera la influenta pe care o exercita un sistem sursa fata de un
alt sistem destinatar prin utilizarea diverselor simboluri transmise
prin canalul care leaga doua sisteme (C.E. Osgood si colab., 1957)

J.S.Van Cuilenburg, O Scholter, G.W.Noomen definesc
comunicarea "un proces prin care un emiţător transmite
informaţii receptorului prin intermediul unui canal, cu scopul de a
produce asupra receptorului anumite efecte".
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Comunicarea- o perspectiva  fundamental umana

2. Scopurile comunicarii
Ori de câte ori comunicăm, încercăm să convingem, să
influenţăm, să educăm etc., urmărind întotdeauna patru scopuri
principale:
1. să fim receptaţi;
2. să fim înţeleşi;
3. să fim acceptaţi;
4. să provocăm o reacţie (o schimbare de comportament
sau atitudine).
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Comunicarea- o perspectiva  fundamental umana

3. Aspecte psihologice care influenteaza comunicarea    
1.Factorii determinanţi ai comunicării

a) Factori care influenţează rolul actorilor în comunicare

Variabilele psihologice sunt acelea care provin din
personalitatea, nevoile, motivaţiile şi interesele locutorilor; ele se
manifestă explicit, implicit sau inconstient.
Variabilele cognitive sunt acelea care influenţează
comunicarea, datorită modului de realizare a cogniţiei ( sistemul
cognitiv)
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Comunicarea- o perspectiva  fundamental umana

Sistemul cognitiv:
capacitatea locutorilor de generalizare si abstractizare, volumul
informatiilor, a conceptelor asimilate, în general nivelul
intelectual al acestora;

Sistemul de reprezentare:
Informaţia suferă un proces de reconstrucţie după modelul
propriu al fiecăruia, model influenţat de o serie de variabile
social-culturale asimilate: religie, cultură, obiceiuri, mentalităţi,
rasă etc
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Comunicarea- o perspectiva  fundamental umana

Reprezentarea de sine are în vedere cele două laturi ale eu-lui:
eul intim: imaginea pe care eul si-o face despre sine si pe care,
de regulă, nu-l exprimă, nu-l dezvăluie, îl ţine ascuns (nimeni nu
este dispus să-si releve limitele, defectele, slăbiciunile);

eul public: imaginea de sine pe care o oferim celorlalţi; nu este
cu necesitate una mincinoasă, ci doar una din care sunt
sublimate anumite caracteristici incomode.

Individul va reacţiona întotdeauna în funcţie de ceea ce crede
că este si de ceea ce vrea să pară
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Comunicarea- o perspectiva  fundamental umana

•Reprezentarea despre celălalt: imaginea celuilalt din punct de
vedere psihologic, cognitiv si social, determinată de factorii
enumeraţi mai sus

•Reprezentarea despre sarcină si despre context are în vedere
atitudinea interlocutorului în comunicare funcţie de modul în
care sarcina cuprinsă în mesaj sau contextul comunicării îi
afectează interesele
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Comunicarea- o perspectiva  fundamental umana

Variabilele sociale se referă la poziţia locutorilor comunicării
în câmpul social
 Rolurile
 Statusurile sociale (poziţia socială) influenţează comunicarea în
cel puţin două situaţii distincte:
•Conflictul de rol: comportamentul diferit de rolul asteptat
•Rigiditatea rolului: imobilitatea comportamentului în situaţii
sociale noi.
 Prejudecăţi si stereotipii: sociale, religioase, naţionale, de
poziţie financiară, de rasă etc.
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Comunicarea- o perspectiva  fundamental umana

2. Factori care influenţează codul si canalul de comunicare
Este de la sine înţeles că în comunicare adoptarea codului
adecvat, ca si alegerea canalului de comunicare sunt condiţii de
cea mai mare importanţă în asigurarea unei comunicări eficiente.

Studiile de psihologia comunicării pun în evidenţă influenţarea
acestor condiţii de către variabile psihice si psiho-sociale.
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Comunicarea- o perspectiva  fundamental umana

Variabilele psihice sau obiective:
•elaborarea codului în funcţie de caracteristicile psihice ale
receptorului (de personalitate, cognitive, sociale)
•eliminarea ambiguităţilor în codificare;
• “cu cât mai nesigură este semnificaţia termenilor, cu atât mai
mari sunt sansele de neînţelegere.”

Variabilele psihosemantice
•Reprezintă influenţe asupra comunicării care vin din modul în
care gândirea se raportează la semantica cuvintelor (sens si
semnificaţie):
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Comunicarea- o perspectiva  fundamental umana

Principalele variabile sunt:
Efectul de hallo: influenţa unor cuvinte, expresii-soc asupra
interlocutorului ca urmare a semnificaţiei lor simbolice pentru
starea psihică, experienţa, istoria si întâmplările fericite sau
nefericite din viaţa interlocutorilor.

Ponderea cuvintelor: există unele cuvinte cu rol cheie în
mesaj, în funcţie de care se organizează percepţia.

Ordinea cuvintelor: sunt receptate mai bine primele si
ultimele cuvinte ale unui mesaj (efectul de primaritate si de
recenţă).
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II. Particularitatile comunicarii
1. Elementele procesului de comunicare

Emiţător : persoana care initiaza comunicarea

 Receptor: persoana care recepteaza mesajul

Mesaj:informaţia trimisă de un emiţător unui receptor

 Cod: forma de prezentare a mesajului;cunoscut de ambii
parteneri
 Canal de transmitere a mesajului:
• Limbajul verbal reprezintă limbajul realizat cu ajutorul
cuvintelor
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Particularitatile comunicarii

Limbajul nonverbal este limbajul care foloseşte altă modalitate
de exprimare decât cuvântul (gesturi, mimică etc.).

Limbajul paraverbal este o formă a limbajului nonverbal, o
formă vocală reprezentată de tonalitatea şi inflexiunile vocii,
ritmul de vorbire, modul de accentuare a cuvintelor, pauzele
dintre cuvinte, ticurile verbale.
•În cadrul procesului de comunicare realizat de fiecare individ,
ponderea cea mai importantă o deţine, în mod surprinzător,
limbajul nonverbal, 55%, datorită faptului că acest tip de
comunicare este deosebit de subtil şi de complex, având un grad
redus de conştientizare. Limbajul nonverbal este urmat de cel
paraverbal cu 38% şi de limbajul verbal cu numai 7%.
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Particularitatile comunicarii

 Codificarea: actul de producere a mesajului
 Decodificarea: actul de intelegerea mesajului
 Contextul fizic şi psihosocial în care are loc comunicarea
a) Contextul material si temporal cuprinde:
• organizarea spaţială a comunicării: poziţia partenerilor,distanţa etc.
• mobilarea spaţiului comunicării: tip de mobilier, stil, confort 
• mijloace ajutătoare: amplificare, fond muzical, lumini, imagini etc.
• aspecte temporale: ora, durata, ritmul etc.
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Particularitatile comunicarii

b) Contextul social cuprinde:
prezenţa sau absenţa unui public sau a unor observatori 
(coacţiunea) poate potenţa sau inhiba comunicarea, în funcţie 
de sarcina specifică actului comunicării:

 comunicarea este potenţată în activităţile performative de tip 
învăţare, concurenţă, rezolvare de probleme;

 comunicarea este inhibată în cazul activităţilor de tip terapeutic, 
confesional

 potenţarea sau inhibarea comunicării în prezenţa publicului este 
dependentă si de aspecte ale educaţiei interlocutorilor: personalitate, 
religie, stil de viaţă etc.
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Particularitatile comunicarii

c) Contextul cultural si ideologic, cuprinde:
microcultura partenerilor (obisnuinţe, mentalităţi, religie, 
stereotipii etc.)
macrocultura mediului social (limba de comunicare, specificul 
cultural, coduri simbolice etc.)

De exemplu: 
- în contextul cultural european, surâsul este expresia culturală a
unei atitudini de ascultare si de relaţionare pozitivă;
- în contextul cultural japonez, el semnifică starea de
încurcătură; - la cafrii din Borneo, surâsul exprimă dispreţul etc.
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Particularitatile comunicarii

Feed-backul este un mesaj specific prin care Emitentul
primeşte de la Destinatar un anumit răspuns cu privire la mesajul
comunicat.
Canalele de comunicare reprezintă "drumurile", "căile" urmate
de mesaje. Există două tipuri de canale de comunicare:
1. canale formale, prestabilitate, cum ar fi sistemul canalelor
ierarhice dintr-o organizaţie;
2. canale neformale stabilite pe relaţii de prietenie, preferinţe,
interes personal.
Canalele de comunicare au un suport tehnic reprezentat de toate
mijloacele tehnice care pot veni în sprijinul procesului de
comunicare: telefon, fax, calculator, telex, mijloace audio-video.
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Particularitatile comunicarii

Mediul comunicării este influenţat de modalităţile de
comunicare; există mediu oral sau mediu scris.

Filtrele, zgomotele, barierele reprezintă perturbaţiile ce pot
interveni în procesul de comunicare.

1. De natura interna: factori fiziologici, perceptivi, semantici,
factori interpersonali sau intrapersonali.

2. De natură externă: care apar în mediul fizic în care are loc
comunicarea (poluare fonică puternică, întreruperi succesive ale
procesului de comunicare).
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Particularitatile comunicarii

1. Bariere de limbaj:

• aceleaşi cuvinte au sensuri diferite pentru diferite persoane;
• cel ce vorbeşte şi cel ce ascultă se pot deosebi ca pregatire şi 

experienţă;
• starea emotionala a receptorului poate deforma ceea ce 

acesta aude;
• ideile preconcepute şi rutina influenţeaza receptivitatea;
• dificultăţi de exprimare;
• utilizarea unor cuvinte sau expresii confuze.
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Particularitatile comunicarii

2. Barierele de mediu :
• climat de muncă necorespunzător (poluare fonică ridicată);
• climatul locului de muncă poate determina angajaţii să-şi 

ascundă gândurile adevarate pentru că le este frică să spună 
ceea ce gândesc.

3. Poziţia emiţătorului şi receptorului
• imaginii pe care o are emiţătorul sau receptorul despre sine şi 

despre interlocutor;
• caracterizării diferite de către emiţător şi receptor a situaţiei 

în care are loc comunicarea
• sentimentelor şi intenţiilor cu care interlocutorii participă la 

comunicare.
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Particularitatile comunicarii

4. O ultimă categorie o constituie barierele de concepţie, 
acestea fiind reprezentate de:

• existenţa presupunerilor;
• exprimarea cu stângăcie a mesajului de către emiţător;
• lipsa de atenţie în receptarea mesajului;
• concluzii grăbite asupra mesajului;
• lipsa de interes a receptorului faţa de mesaj;

• rutina în procesul de comunicare.
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Particularitatile comunicarii

Barierele nu sunt de neevitat, existând câteva aspecte ce trebuie 
luate în considerare pentru înlăturarea lor:   
 planificarea comunicării;
 determinarea precisă a scopului fiecărei comunicări;
 alegerea momentului potrivit pentru efectuarea comunicării; 
 clarificarea ideilor înaintea comunicării;
 folosirea unui limbaj adecvat. 
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Particularitatile comunicarii
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Persoana A Persoana B

Factori perturbatori
-de mediu
-Fiziologici
-psihologici

Factori 
perturbatori

-de mediu
-fiziologici

-psihologici

Canal
Mesaje

decodare decodare

Componentele comunicării 
Sursa: Simon A. J., Kalichman S. şi Santrock W. J., 1994,  Human 
Adjustment,  WCB Brown&Benchmark,  Publishers Madison, p. 
224.



Procesul de comunicare

209

Mesaj 
interpretat

Receptor (R)

Geo Alin

idee

Emiţător (E )

Mesaj emis
Mesaj 
primit

de menţionat faptul că, în general, în orice proces de comunicare partenerii 
“joacă” pe rând rolul de emiţător şi receptor



III. Tipuri de comunicare

1. Numărul de participanţi 
 intrapersonală 
 interpersonală 
 în grup 
 Publică
 de Masă

2. Sistemul codurilor
 verbală 
 paraverbală
 nonverbală

3. Natura interacţiunii
 indirectă
 directă 
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Particularitatile comunicarii

4. Natura conţinutului
 referenţială 
 operaţional-metodologică
 Atitudinală

5. Finalitatea actului comunicativ
 accidentală 
 Subiectivă
 Instrumentală
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Tipuri de comunicare

6. Capacitatea autoreglării
 unidirecţională 
 bidirecţională

7. Scopul urmărit
 Oficială
 Neoficială

8. Modalitatea sau tehnica de transmitere a mesajului
 comunicarea directă
 comunicarea indirectă
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Tipuri de comunicare

Comunicarea organizaţională
Funcţiile organizaţionale ale comunicării sunt următoarele:
Control - să clarifice îndatoririle, să stabilească autoritatea şi 
responsabilităţile.
Informare - să furnizeze baza deciziilor.
Coordonare - să facă posibilă acţiunea comună eficientă.
Motivare - să stimuleze cooperarea şi implicarea în atingerea 
obiectivelor.
Emoţională - să permită exprimarea trăirilor sentimentelor etc.
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Tipuri de comunicare
Comunicarea se realizează atât interpersonal, cât şi
intraorganizaţional (între subunităţi ale aceleiaşi organizaţii) şi
extraorganizaţional (cu persoane sau organizaţii legate
funcţional de activitatea organizaţiei: furnizori, clienţi, public,
etc.).
Modalitati de comunicarea organizaţională
1. Formală
•realizată pe canale impuse de structura organizaţiei, de normele
existente şi de relaţiile funcţionale dintre persoane, grupuri,
compartimente, în conformitate cu reguli explicite şi, uneori,
implicite)
•preponderent legată de activitatea comună
2. Informală
•informaţie fără legătură directă cu activitatea, cu o puternică
tentă afectivă, canalele folosite sunt altele decât cele formale
• regulile de comunicare sunt mai puţin stricte.
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Tipuri de comunicare

Comunicarea formala
Prescrisa prin organigramă, document care reprezintă
organizarea funcţională a activităţilor şi natura relaţiilor de
subordonare şi coordonare dintre compartimente şi persoane.
Reguli implicite şi explicite:
a)conţinutul (ce fel de informaţie se transmite)
b)responsabilitatea (cine emite şi cine controlează şi semnează –
în cazul mesajelor scrise)
c)forma (orală / scrisă, modul de structurarea a mesajului,
conţinutul părţii de identificare, formulele de adresare)
d) momentul (ocazii, termene)
e)destinaţia mesajelor (cui sunt adresate).
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Comunicarea poate fi:

• unidirecţională : mai facilă şi mai rapidă

• bidirecţională: mai lentă, necesitând, răbdare, timp alocat,
abilităţi comunicaţionale, dar ducând la decizii mai bune şi la
acceptarea mai largă a acestora de către executanţi.

•Comunicarea ascendentă poate fi un răspuns la cererile de
situaţii şi date ale conducerii sau emiterea unor cereri, plângeri,
opinii.
- note de serviciu
- rapoarte, dări de seamă etc.
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•Comunicare descendentă : cererii de situaţii, date, etc. sau al
emiterii de decizii, dispoziţii, instrucţiuni, informaţii.
- decizii, circulare de informare, broşuri sau manuale cu norme şi
instrucţiuni, scrisori către fiecare angajat etc
Comunicarea informală
Paralel cu comunicarea formală sunt iniţiate comunicări
informale între participanţi, pentru a schimba informaţii care nu
au o legătură directă cu activitatea.
Cu timpul se constituie reţele informale de comunicare, bazate
pe criterii afective simpatie / antipatie, interese comune legate
(sau nu) de organizaţie; canalele folosite sunt altele decât cele
formale, regulile de comunicare sunt mai puţin stricte
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Reţelele de comunicare formale şi informale sunt coexistente şi
uneori interferente, în sensul că cele informale pot bloca
circulaţia informaţiei în reţeaua formală, o pot distorsiona în
funcţie de relaţiile şi interesele celor implicaţi, sau, dimpotrivă,
pot flexibiliza şi îmbunătăţi comunicarea formală.

218



Tipuri de comunicare

Efectele comunicării la nivel individual şi organizaţional
1. Climatul de comunicare este atmosfera generală în care are
loc comunicarea organizaţională.

Climatul influenţează atât procesul comunicării, cât şi efectele
sale asupra performanţei individuale şi de grup şi a satisfacţiei.

Climatul de cooperare este caracterizat prin flexibilitate,
spontaneitate, respect, empatie, încredere reciprocă, centrare
pe sarcină.
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•Participanţii sunt preocupaţi de rezolvarea problemelor de
serviciu, se apreciază şi se respectă reciproc, nu acţionează pe
baza unor “agende ascunse”.

•Climatul defensiv este generat de lipsa de încredere reciprocă
între angajaţi, suspiciune, tendinţă de a-i domina şi controla pe
ceilalţi, tendinţă de securizare prin recurgere la “agenda
ascunsă” (una spun şi alta gândesc şi fac
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2. Performanţa în muncă
Cercetările au arătat că feedback-ul - cunoaşterea rezultatelor
imediate şi finale ale activităţii proprii - are o influenţă pozitivă
indiferent de sursa de la care provine (organizaţie, şefi, colegi,
sarcina în sine).

Comunicarea rezultatelor are un rol informaţional şi totodată
motivaţional: centrează atenţia pe aspectele relevante ale
sarcinii, orientează spre comportamente dezirabile şi adecvate
performanţei;

Excesul de feedback poate deteriora performanţa în timp ce
deficitul poate duce la un comportament aleator şi ineficient.
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3. Satisfacţia în muncă 
Cei care au acces la mai multă informaţie sunt mai mulţumiţi,
deşi au performanţe mai slabe, deficitul de informaţie şi
distorsiunea creează insatisfacţie, mai ales atunci când este
vorba de informaţie utilă pentru muncă.

Excluderea de la comunicare creează nu numai insatisfacţie ci şi
nesiguranţă şi tensiune emoţională.

4. Eficienţa activităţii la nivel grupal depinde de natura reţelei
(formală / informală) şi de structura ei (restrictivă / flexibilă).
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Comunicarea managerială
1. Planificarea activităţii se bazează pe o amplă informare
internă asupra resurselor materiale, financiare, umane, asupra
disfuncţiilor şi problemelor interne cât şi pe informare externă
asupra diferitelor evenimente care afectează organizaţia.

2.Organizarea - funcţie subsecventă planificării, presupune
stabilirea şi atribuirea de sarcini, determinarea structurilor
funcţionale, stabilirea termenelor şi a parametrilor de executare
a sarcinilor (cine, ce, cum, când are de făcut).
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3. Coordonarea resurselor şi compartimentelor funcţionale pe
parcursul realizării obiectivelor, climatul de colaborare,
atenuarea tensiunilor, rezolvarea conflictelor şi depind şi ele de
stilul de comunicare şi de tactul managerului.

4. Controlul constă din verificarea îndeplinirii obiectivelor de
către fiecare persoană şi compartiment funcţional în condiţiile
prescrise (termene, calitate etc.), evaluarea performanţelor şi
comportamentului organizaţional al angajaţilor
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•Rolurile managerului
1. Rolurile interpersonale sunt jucate de manager ca persoană
de legătură între organizaţie şi exterior, între membrii
organizaţiei, între diferite compartimente, între persoane şi
compartimente / instanţe ierarhice. Personalitatea managerului
se manifestă în fiecare dintre aceste relaţii şi se modelează prin
exercitarea rolurilor.

2. Rolurile informaţionale, manifestate prin gestionarea resursei
“informaţie”, contribuie la căutarea şi primirea de informaţii
(interne şi din mediu) necesare deciziilor, transmitere de
informaţii utile pentru îndeplinirea sarcinilor de către
subordonaţi, reprezentarea organizaţiei în exterior.
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3. Rolurile decizionale, implicite actului de conducere, se
bazează pe primele două categorii şi constau în adoptarea de
strategii de dezvoltare, schimbare, rezolvarea
disfuncţionalităţilor pentru atingerea obiectivelor.
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Documente de bază în comunicarea organizaţională
1.Nota de serviciu
comunicare internă scurtă, referitoare la un fapt particular, prin
care se solicită ceva sau se informează persoane sau
compartimente asupra unor evenimente, măsuri etc.
Fiind o comunicare oficială care stabileşte responsabilităţi, nota
de serviciu se întocmeşte de obicei în două exemplare,
destinatarul semnând de primire pe copie (pentru unele tipuri de
note există formulare cu rubrici pentru menţionarea datei şi orei
de primire).
Ca orice altă formă de comunicare scrisă, nota va menţiona
emitentul şi destinatarul (nume, funcţie, compartiment) şi va fi
semnată de primul.
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2. Procesul verbal
consemnează o relaţie precisă, scrisă de o persoană calificată şi
autorizată în acest sens, pentru a fi citită în public (de unde şi
numele ei).

Procesul verbal conţine:
•constatarea unui fapt, incident, eveniment;
•consemnarea unei mărturii, a unei declaraţii;
•acordul la care au ajuns două părţi;
•rezoluţiile luate cu o anumită ocazie.
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3. Darea de seamă
Are, de obicei, o întindere mai mare decât procesul verbal şi
comunică detaliat modul de îndeplinire a unei însărcinări.

Faptele sunt descrise cât mai fidel pentru a pune la curent cu
realitatea un superior sau un for, într-o manieră obiectivă, fără a
analiza sau comenta.
Ca şi la celelalte forme de comunicare scrisă, se va menţiona
data întocmirii, emitentul şi destinatarul.

229



Tipuri de comunicare

5. Raportul 
este o comunicare mai complexă, care cuprinde analiza unor
fapte sau a unei situaţii, cu scopul de a orienta un for superior
spre o anumită decizie sau acţiune.

El are o formă riguroasă şi trebuie să respecte câteva reguli:
•să dea date precise despre subiect;
•înlănţuirea ideilor să fie logică şi să cuprindă argumentări şi
aprecieri personale;
•să tindă în final spre prezentarea unor propuneri practice
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FORMELE COMUNICARII
Motto: "... oamenii de la oameni învaţă. Aceştia sunt şi arată 

mai mult decât  rostesc, indică ori vor.“
Marshal McLuhan"Galaxia Gutenberg

1.  Comunicarea verbală
•Limbaj – orice sistem sau ansamblu de semne care permite
exprimarea sau comunicarea; în sens strict, reprezintă o
instituţie universală şi specifică umanităţii, care comportă
caracteristici proprii.

•Limbă – (sens comun) – produs social particular al facultăţii
limbajului, ansamblu de convenţii necesare comunicării,
schimbului de informaţii, adoptate în mod mai mult sau mai
puţin convenţional de către vorbitorii unei societăţi, pentru
exercitarea acestei funcţii prin vorbire.
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•Limba este instrumentul de comunicare propriu unei comunităţi
umane. Limbile, ca expresii particulare, ca realizări conjuncturale
ale limbajului, sunt susceptibile de a fi traduse.

•Vorbirea – actul prin care se exercită funcţia lingvistică; vorbirea
într-o limbă este activitatea de codare, iar ascultarea este
activitatea de decodare a comunicării.

•Sistem de semne – unităţi convenţionale, abstracte, care prin
combinare pot forma unităţi semantice, cuvinte cu semnificaţie,
expresii cu sens; sensul intrinsec al lor nu este altul decît
referenţialitatea lor
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Situaţia "vorbirii", a trecerii limbii în act, presupune o serie de
abilităţi necesare interlocutorilor pentru a reuşi o comunicare
eficientă.
 claritate – organizarea conţinutului de comunicat astfel încît
acesta să poată fi uşor de urmărit; folosirea unui vocabular
adecvat temei şi auditorului; o pronunţare corectă şi completă a
cuvintelor;
acurateţe – presupune folosirea unui vocabular bogat pentru a
putea exprima sensurile dorite; cere exploatarea completă a
subiectului de comunicat
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înfăţişarea – reflectă modul în care te priveşti pe tine însuţi:
ţinuta, vestimentaţia, trebuie să fie adecvate la locul şi la felul
discuţiei, la statutul social al interlocutorilor;

empatie – vorbitorul trebuie să fie deschis tuturor
interlocutorilor, încercând să înţeleagă situaţia acestora, poziţiile
din care adoptă anumite puncte de vedere, să încerce să le
înţeleagă atitudinile, manifestând în acelaşi timp amabilitate şi
prietenie;

sinceritate – situaţia de evitare a rigidităţii sau a stângăciei,
recurgerea şi menţinerea într-o situaţie naturală;
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atitudinea – evitarea mişcărilor bruşte în timpul vorbirii, a
poziţiilor încordate sau a unora prea relaxate, a modificărilor
bruşte de poziţie, a scăpărilor de sub control a vocii;

contactul vizual – este absolut necesar în timpul dialogului,
toţi participanţii la dialog trebuie să se poată vedea şi să se
privescă, contactul direct, vizual, fiind o probă a credibilităţii şi a
dispoziţiei la dialog;

postura – poziţia corpului, a mâinilor, a picioarelor, a capului, a
spatelui, toate acestea trebuie controlate cu abilitate de către
vorbitor;
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vocea – urmăriţi dacă sunteţi auziţi şi înţeleşi de cei care vă
ascultă, reglaţi-vă volumul vocii în funcţie de sală, de distanţa
pînă la interlocutori, faţa de zgomotul de fond;

viteza de vorbire – trebuie să fie adecvată interlocutorilor şi
situaţiei; nici prea mare, pentru a indica urgenţa, nici prea
înceată, pentru a nu pierde interesul ascultătorilor;

pauzele de vorbire – sunt recomandate atunci cînd vorbitorul
doreşte să pregătească auditoriul pentru o idee importantă.
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Ascultătorul
auzirea – actul automat de recepţionare şi transmitere la
creier a undelor sonore generate de vorbirea emitentului;
exprimă impactul fiziologic pe care-l produc undele sonore;

înţelegerea – actul de identificare a conţinutului informativ
comunicat, recompunerea sunetelor auzite în cuvinte, a
cuvintelor în propoziţii şi fraze;

traducerea în sensuri – este implicată memoria şi experienţa 
lingvistică, culturală, de vorbire a ascultătorului;
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atribuirea de semnificaţii informaţiei receptate – în funcţie de
nivelul de operaţionalizare a limbii, a vocabularului, a
performanţelor lingvistice;

evaluarea – efectuarea de judecăţi de valoare sau adoptarea
de atitudini valorice din partea ascultătorului.

Calităţile unui bun ascultător
•disponibilitatea pentru ascultare – încercarea de a pătrunde
ceea ce se comunică, de a urmări ceea ce se transmite;
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•manifestarea interesului – a asculta astfel încât să fie evident că
cel care vorbeşte este urmărit; celui care vorbeşte trebuie să i se
dea semnale în acest sens;

•ascultarea în totalitate – nu vă grăbiţi să interveniţi într-o
comunicare; lăsaţi interlocutorul să-şi expună toate ideiile, să
epuizeze ceea ce vrea să spună;

•urmărirea ideilor principale – nu vă pierdeţi în amănunte; dacă
cereţi reveniri asupra unui subiect, încercaţi să vă referiţi la ideile
principale din ceea ce a fost spus şi nu insistaţi pe lucruri fără
importanţă;
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• ascultarea critică – ascultaţi cu atenţie şi identificaţi cu

exactitate cui îi aparţin ideile care se comunică:
interlocutorului sau altcuiva;

• concentrarea atenţiei – concetraţi-vă pe ceea ce se spune, nu
pe ceea ce nu se spune, pe efectele secundare ale comunicării
sau pe cele colaterale, accidentale care pot să apară în timpul
comunicării;

• luarea de notiţe – ajută la urmărirea mai exactă a ideilor
expuse; permite elaborarea unei schiţe proprii a ceea ce a fost
expus;

• susţinerea vorbitorului – o atitudine pozitivă şi încurajatoare
din partea auditoriului pentru a permite emitentului să
izbutească în intreprinderea sa.
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1.2. Comunicarea scrisă
Caracteristicile mesajului scris sunt următoarele: 

 anumite restricţii de utilizare

 să fie conceput explicit

 implică un control exigent privind informaţiile, faptele si
argumentele folosite

 poate fi exprimat sub diferite forme

 este judecat după fondul si forma textului
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2. Comunicarea nonverbală

În contextul tipurilor de comunicare, comunicarea nonverbală
(body language) prezintă interes din cel puţin două motive:
1) rolul ei este adesea minimalizat;
2) într-o comunicare orală, 55% din informaţie este percepută şi
reţinută prin intermediul limbajului neverbal (expresia feţei,
gesturile, postura corpului, etc.).
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243
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7% - cuvinte

38% - paralimbaj (in principal
intonatia si inflexiunile vocii)

55% - limbaj non-verbal

7%

38%

55%

Raport al percepţiei informaţiei de către receptor într-o comunicare orală, A. 
Mehrabian şi M. Weiner "Decoding of inconsistent comunication".
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1.Limbajul corpului
1.1. Expresia feţei
•Comunicarea prin expresia feţei include:
• mimica (încruntarea, ridicarea sprâncenelor, încreţirea nasului,
ţuguierea buzelor, etc.)

• zâmbetul (prin caracteristici şi momentul folosirii)

• privirea (contactul sau evitarea privirii, expresia privirii, direcţia
privirii, etc.).
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1.2.Mişcarea corpului
•Corpul comunică prin gesturi, poziţie, şi prin modul de mişcare.
a)Gesturile

-strângerea pumnilor - denotă ostilitate şi mânie, sau
depinzând de context, determinare, solidaritate, stres;
-braţe deschise - sinceritate, acceptare;
-mână la gură - surpriză şi acoperirea gurii cu mâna -
ascunderea a ceva, nervozitate.
- capul sprijinit în palmă semnifică plictiseală, dar palma
(degetele) pe obraz, dimpotriva, denotă interes extrem.
- mâinile ţinute la spate pot să exprime superioritate sau
încercare de autocontrol.
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• Atenţie însă şi la diferenţierile culturale.
De exemplu, prin mişcarea capului de sus în jos spunem "da", în
timp ce oamenii din Sri Lanka redau acelaşi lucru prin mişcarea
capului de la dreapta la stânga.

Gestul de arătare cu degetul este considerat nepoliticos la noi,
insultă în Thailanda şi absolut neutru, de indicare, în SUA.
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1.3. Postura corpului
Postura/poziţia comunică în primul rând statutul social pe care
indivizii îl au, cred că îl au sau vor să îl aibă.
Sub acest aspect, constituie un mod în care oamenii se
raportează unii faţă de alţii atunci când sunt împreună.
Urmările posturii corpului ne dă informaţii şi despre atitudine,
emoţii, grad de curtoazie, căldură sufletească.
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•Posturile se pot clasifica în trei categorii:
1. De includere/neincludere: postură prin care se defineşte spaţiul
disponibil activităţii de comunicare şi se limitează accesul în cadrul
grupului.
De exemplu, membrii grupului pot forma un cerc, pot să se
întoarcă/aplece spre centru, să-şi întindă un braţ sau picior peste
intervalul rămas liber, indicând prin toate acestea că accesul la grup
este limitat.

2. De orientare corporală: se referă la faptul că doi oameni pot alege
să se aşeze faţă-n faţă (vis-a-vis) sau alături (paralel). Prima situaţie
comunică predispoziţia pentru conversaţie, iar a doua - neutralitate.
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3. De congruenţă/necongruenţă: postură care comunică
intensitatea cu care o persoană este implicată în ceea ce spune
sau face interlocutorul.
Participarea intensă conduce la postura congruentă (similară cu a
interlocutorului); schimbarea posturii interlocutorului
declanşează în acest caz schimbarea posturii celui puternic
implicat în comunicare. În cazul în care există între comunicatori
divergenţe de statut, de puncte de vedere sau de opinii, apar
posturile necongruente: persoana nu priveşte spre interlocutor,
nu interacţionează sub nici o formă.
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1.4. Modul de mişcare a corpului
caracterizată de mişcări laterale, se consideră buni
comunicatori;
caracterizată de mişcări faţă-spate, se consideră om de
acţiune;
caracterizată de mişcări verticale, se consideră om cu putere
de convingere;

1.5. Comunicarea tactilă
Acest tip de limbaj non-verbal se manifestă prin frecvenţa 
atingerii, prin modul de a da mâna, modul de îmbrăţişare, de 
luare de braţ, bătutul pe umăr, etc.
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1.6. Prezenţa personală
 Prezenţa personală comunică, de exemplu, prin intermediul
formei corpului, a îmbrăcămintei, a mirosului (parfum, miros
specific), a bijuteriilor şi a altor accesorii vestimentare.
 Avem în cultura noastră anumite atitudini privind legătura
dintre forma corpului, aspectul exterior şi personalitate.

Distingem trei tipuri de fizicuri:
-ectomorf (fragil, subţire şi înalt);
-endomorf (gras, rotund, scurt);
-mezomorf (musculos, atletic, înalt).
Îmbrăcămintea, în măsura în care este rezultatul unei alegeri
personale, oglindeşte personalitatea individului, este un fel de
extensie a eului şi, în acest context, comunică informaţii despre
acesta. Ea poate afecta chiar comportamentul nostru general sau
al celor din jur. Îmbrăcămintea se poate folosi pentru a crea un
rol.
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2. Limbajul spaţiului

•Limbajul spaţiului trebuie interceptat simultan în funcţie de 5
dimensiuni:
• mărime
• grad de intimitate
• înălţime
• apropiere - depărtare
• înăuntru - în afară.
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6. Limbajul culorilor
Culoarea, dincolo de percepţia şi trăirea ei afectivă, este şi o
oglindă a personalităţii noastre şi deci influenţează comunicarea.
7. Limbajul timpului
Modul în care putem comunica prin limbajul timpului este
corelat cu:
Precizia timpului
Timpul este considerat ca ceva preţios şi personal şi, în general,
atunci când cineva îşi permite să ni-l structureze, acesta
comunică diferenţa de statut.
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Lipsa timpului
Percepem timpul ca pe o resură personală limitată şi, de aceea,
modul în care fiecare alegem să îl folosim comunică atitudinea
noastră faţă de cel care solicită o parte din această resursă.
Dacă nu acordăm timp pentru o anumită comunicare se va
percepe ca neacordare de importanţă.
Studiile sociologice au arătat că, în general, relaţia de
comunicare pozitivă se dezvoltă proporţional cu frecvenţa
interacţiunii (deci timp petrecut împreună).
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Timpul ca simbol.
Acest aspect ţine de o anumită obişnuinţă, cum este ritmul (de
exemplu: mâncăm de trei ori pe zi şi la anumite ore).
Similar, anotimpurile impun anumite activităţi şi un anume fel
de viaţă clar situate în timp.
Sărbătorile şi ritualurile, de asemnea, sunt marcate de timp.
Astfel, oamenii de afaceri ştiu că în preajma sărbătorilor de iarnă
se cumpără mai mult şi se lucrează mai puţin.
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De retinut:
Pentru a evita interpretarea greşită a unui element de limbaj
neverbal este bine să-l interpretăm în contextul tuturor celorlalte
elemente verbale şi non-verbale.

Caracteristicile de personalitate individuale, de educaţie,
experienţă de viaţă etc., sunt elemente care trebuie luate în
considerare în interpretarea corectă a limbajelor neverbale.

Modul de folosire şi interpretare a limbajelor neverbale diferă
sub multe aspecte: de la individ la individ; de la profesie la
profesie; de la colectivitate la colectivitate; de la cultură la
cultură.
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Principiile şi regulile  fundamentale ale comunicarii eficiente
1. Optimizarea comunicării verbale
 Exprimaţi ceea ce gândiţi cât mai direct, mai precis şi mai
simplu posibil.
 Nu transmiteţi decât puţine informaţii deodată.
Verbalizarea directă şi precisă- formularea clară a gândurilor şi
sentimentelor;
Implicarea personală- ” îmi place desenul tău”, în loc de
“desenul tău este frumos”;
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Să învăţăm să insistăm când vrem să obţinem ceva;
Să fim prietenoşi şi politicoşi pentru a păstra o bună relaţie cu
interlocutorul.
Motivele celor care nu verbalizează ar putea fi:
Teama de a nu deranja;
Teama de părerea celorlalţi;
Teama de ridicol;
Teama de eşec şi de greşeală.
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2. Optimizarea comunicării nonverbale
Fiţi conştient de impactul elementelor nonverbale asupra
sensului mesajului.
Cunoaşteţi-vă bine propriul comportament nonverbal.
Modificaţi-l, dacă e nevoie.
Observaţi cum interpretaţi de obicei mesajul celorlalţi.
Implicarea celuilalt- cu ajutorul componentei nonverbale,
precizarea clară a poziţiei celuilalt;
Faceţi critici în particular;
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a. Ameliorarea contactului vizual
când şi cum privim interlocutorul:

Când vorbeşte, să avem o atitudine de ascultare.
Când vrem să insistăm asupra unui pasaj din discursul 

nostru.
Când dăm cuvântul interlocutorului
Nu menţineţi permanent contactul vizual !
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b. Ameliorarea mimicii
Situaţii în care e potrivit să zâmbiţi:

 când vreţi să începeţi un dialog;
 când mulţumiţi;
 când primiţi sau faceţi un compliment.

Zâmbetul înlesneşte contactele, absenţa lui stinghereşte
interlocutorul.
Zâmbetul e  nepotrivit când sunteţi criticat sau când 
interlocutorul e furios.
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c. Ameliorarea vocii
Vocea:

transmite emoţii;
poate fi vibrantă, hotărâtă, tristă, colerică, bucuroasă, 
duşmănoasă etc.

Elemente vocii :
Volum sonor (><; trebuie să fie adaptat situaţiei);
Timbrul (grav-calm, ascuţit-exprimarea emoţiilor);
Debitul verbal (repede, lent);
Articularea (bâlbâială, claritate);
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d. Adaptarea posturii şi a distanţei interpersonale
 Postura generală se referă la:
-gesturi;
- felul cum ne aşezăm;
- felul cum stăm în picioare;
- atitudine deschisă/închisă;
- dinamism/lipsă de energie;
 Distanţa interpersonală:
- distant/amical;
- pisălog/indiferent;
- tipuri de distanţe în funcţie de situaţii.
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 Reguli de bază privind comunicarea eficientă
Exprimate sintetic, acestea sunt :
 regula cantităţii – în ceea ce spun, vorbitorii trebuie să ofere

informaţia necesară, nici mai mult, nici mai puţin;
 regula calităţii – ceea ce spun vorbitorii trebuie să respecte

realitatea;
• regula relaţiei – mesajul vehiculat de vorbitor trebuie adecvat

scopului comunicării;
• regula semnificaţiei – informaţia transmisă trebuie să fie

semnificativă pentru contextul şi circumstanţele în care se
desfăşoară comunicarea;
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•regula stilului – vorbitorii trebuie să fie clari, coerenţi,
comprehensivi şi concişi;
•regula receptivităţii – emitenţii trebuie să-şi adapteze mesajele
la caracteristicile receptorilor şi la cunoştinţele presupuse de
aceştia.
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Modul VI 
PROCEDURI DE ACHIZIȚII PENTRU 

PROIECT



Legislatie achizitii publice

 Legislatie nationala
Ordonanta de urgenta 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificările
și completările ulterioare

Hotărâre nr. 925 din 19 iulie 2006 (*actualizată*) pentru
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii



Legislatie achizitii publice
Ordin nr. 1120 din 15 oct 2013 privind aprobarea procedurii 
simplificate aplicate beneficiarilor privați...

 Legislatie europeană –regulamente și directive europene 



Sistem instituțional 

A.N.R.M.A.P- Autoritatea Națională pentru Reglementare și
Monitorizare a Achizițiilor Publice, s-a înființat în anul 2005 în
contextul angajamentelor asumate de România în procesul de
aderare la Uniunea Europena,
 Institutie publica independenta, cu personalitate juridica, in

subordinea Guvernului și coordonarea directă a Primului
Ministru

 Rolul fundamental: elaborarea promovarea si implementarea
politicilor in domeniul achizitiilor

 Consultanta si suport zilnic pentru autoritatile contractante
 Executa control in urma unei sesizari



Sistemul instituțional 

 C.N.S.C- Consiliul Național de Soluționarea a Contestațiilor
Organism independent cu activitate administrativ
jurisdictionala
 Competente:

- Sa solutioneze contestatiile formulate
- Sa se pronunte asupra legalitatii procedurilor
- Sa emita opinii asupra litigiului dedus judecatii



 O.U. G. NR.34/ 2006 : reglementează regimul juridic al contractului
de achiziţie publică, al contractului de concesiune de lucrări publice
şi al contractului de concesiune de servicii, procedurile de atribuire a
acestor contracte, precum şi modalităţile de soluţionare a
contestaţiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu
aceste proceduri

 Scopul OUG 34/2006:
a) promovarea concurenţei între operatorii economici;
b) garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor
economici;
c) asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie
publică;
d) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea
procedurilor de atribuire de către autorităţile contractante



Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziție 
publică

 Nediscriminarea
Asigurarea condițiilor de manifestare a unei concurențe reale
astfel încat orice operator economic (furnizor/executant /
prestator),indiferent de naționalitate, să aibă dreptul de a
participa la procedura de atribuire.
Efecte
• cadru competițional sănătos (obținerea celor mai bune

rezultate de pe piață)
• interzicerea discriminării potențialilor participanți



 Tratamentul egal
Stabilirea și aplicarea, în toate etapele procedurii de
atribuire, a unor reguli, cerințe și criterii identice pentru toți
operatorii economici, astfel încât orice
participant la procedură să beneficieze de șanse egale de a
dobândi calitatea de contractant.
Efecte
• instituire cadru bazat pe încredere, corectitudine și

imparțialitate
• furnizare informații aferente unei proceduri (concomitent)
• eliminare elemente de natură subiectivă



 Recunoasterea reciproca -acceptarea:
- produselor, lucrarilor si serviciilor oferite in mod licit pe piata
UE
- diplomelor, certificatelor, a altor documente emise de autoritati
competente ale altor state UE
-specificatii tehnice echivalente cu cele solicitate la nivel national
 Transparența
Aducerea la cunoștința tuturor celor interesați a informațiilor
referitoare la aplicarea procedurii de atribuire a contractului.
Efecte
•asigurare „vizibilitate" reguli, procese, înregistrări şi rezultate
• întelegere necesități obiective ale AC (de către potențialii
ofertanți)



Proporționalitatea se referă la asigurarea corelației între: 
– necesitatea obiectivă a AC,
– obiectul contractului

și
– cerințele formulate în cadrul procedurii.

Efecte
• evitarea impunerii de solicitări abuzive



 Eficienta utilizarii fondurilor publice –
aplicarea procedurii astfel incat sa se obtina o maximizare a
rezultatului urmarit si utilizarea unor criterii de atribuire care sa
reflecte avantajele de natura economica ale ofertelor (dupa caz,
se iau in considerare efectele in domeniul social sau in ceea ce
priveste protectia mediului ) in vederea obtinerii raportului
optim intre calitate si pret.

Asumarea raspunderii- determinarea clara a sarcinilor si
responsabilitatilor persoanelor implicate (profesinalismului,
impartialitatii si independentei deciziilor)


