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Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectivul specific 4.1:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de  
sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există

populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „IMPACT TEACA – Masuri integrate pentru îmbunatatirea

situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile
marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, 

Contract nr.: POCU 18/4/1/102218
Beneficiar: Judetul Bistrita-Nasaud/ Directia dezvoltare durabila si relatii externe

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTELOR
In cadrul subactivitatii 3.8 Realizarea unei biblioteci on-line in 

cadrul site-ului de proiect in domeniul antreprenoriatului
Partea 2



Sistemul achizitiilor publice

Sistemul achizitiilor publice desemneaza totalitatea
regulilor si actiunilor referitoare la cheltuirea banilor
publici si in care cererea lansata de organismele de
Interes public se intalneste cu oferta propusa de un
Operator economic.

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



 Autorități contractante: 
a) organisme ale statului : autoritate publica sau institutie
publica – care actioneaza la nivel central ori la
nivel regional sau local- Autoritati publice/instituţii publice (nivel
central, regional, local);
Ex.: MFP, Agentia Nationala a Mediului,CJ Bacău etc
b) organism de drept public: cu personalitate juridică, pentru
nevoi de interes general, fără caracter comercial, finantate si
conduse de organisme publice; Ex.: SR de Televiziune (TVR 1)
c) Oricare asociere formata de una sau mai multe AC (a) sau (b);

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



d)oricare întreprindere publică ce desfăşoară activităţile in SUP(
sectoare de utilitate publică), când atribuie contracte pentru
efectuarea acestor activităţi (apă, energie, ransport, poştă). Ex:
RADET, RATB;
e) Oricare subiect de drept din SUP, când atribuie contracte de
AP;
Exemplu: Compania Nationala Imprimeria Romana S.A

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Operatori economici
Prin operator economic se intelege orice furnizor,
prestator sau executant care ofera in mod licit pe piata
produse, servicii si/sau executa lucrari

Operatorii economici joaca, in cadrul sistemului achizitiilor 
publice, rolul:

- fie, al vanzatorului,
- fie, al prestatorului,
- fie, al executantului.

Operatorii economici sunt interesati sa intre in relatii
contractuale cu organismele statului, pentru a-si atinge scopul
pentru care s-au infiintat, respectiv maximizarea eficientei
economice (a profitului) si maximizarea satisfactiei
consumatorului.

Curs Manager de proiect/Lector Simona Boghiu



Calitatea de operator economic o poate detine:
– o persoana fizica,
– o persoana juridica,
– un grup de astfel de persoane de drept public sau de drept
privat.
Persoana juridica de drept public este acea entitate infiintata
printr-un act administrativ emis de o autoritate a statului.

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Domeniu de aplicare
Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică pentru:
a) atribuirea contractului de achiziţie publică, inclusiv a

contractului sectorial, în acest din urmă caz fiind aplicabile
prevederile cap. VIII;
b) încheierea acordului-cadru;
c) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de
autoritate contractantă, a unui contract de lucrări, în cazul
în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele
condiţii:
- respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod
direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o
autoritate contractantă;

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Domeniu de aplicare
-valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai
mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro;
- c^1) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de
autoritate contractantă, a unui contract de servicii, în cazul în
care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
- respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în
proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate
contractantă;
- valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai
mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro;

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Domeniu de aplicare
d) atribuirea contractului de achiziţie publică de către o
autoritate contractantă, în numele şi pentru o altă persoană
fizică/juridică, în cazul în care respectivul contract este
finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai
mult de 50%, de către o autoritate contractantă;

e) organizarea concursului de soluţii;

f) atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice şi
a contractului de concesiune de servicii, în acest caz fiind
aplicabile prevederile cap. VII.

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Procesul de achizitie publica

Reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se
obtine produsul sau dreptul de utilizare al acestuia,serviciul sau
lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie publica.

Procedura de achizitie publică
Totalitatea actelor şi formalităților ce trebuiesc îndeplininte
pentru încheierea contractului de achiziție publică.

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Ce este contractul de achizitie publica

Contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, care
include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit
la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau
mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul ori mai
mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect
execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de
servicii;

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Tipuri de contracte

1. Contract de achiziție publică de :
a) de furnizare
b) de servicii
c) de lucrări

2. Contract de concesiune:
a) de lucrări publice
b) de servicii

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Contractul de lucrări are ca obiect:
a) fie executia de lucrari sau executia unei constructii;
b) fie atat proiectarea, cat si executia de lucrari sau atat
proiectarea, cat si executia unei constructii;
c) fie realizarea prin orice mijloace a unei constructii care
corespunde necesitătii si obiectivelor autoritătii contractante.

Contractul de furnizare care are ca obiect furnizarea unuia
sau mai multor produse, prin cumparare, inclusiv in
rate,inchiriere sau leasing, cu sau fara optiune de cumparare.
•Contractul de achizitie publica ce are ca obiect principal
furnizarea de produse si, cu titlu accesoriu, operatiuni/lucrari de
instalare si punere in functiune a acestora este considerat
contract de furnizare

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



•Contractul de servicii care are ca obiect prestarea
unuia sau mai multor servicii.
Contractul de achizitie publica care are ca obiect
principal prestarea unor servicii si, cu titlu accesoriu,
desfăsurarea unor activităti de lucrari este considerat
contract de servicii.

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



2.1. Contract de concesiune de lucrari publice -
Contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de
lucrari, cu deosebirea ca in contrapartida lucrarilor executate
contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea
autoritatii contractante, in calitate de concendent, dreptul de a
exploata rezultatul lucrarilor, drept la care se poate adauga, dupa
caz, plata unei sume;

2.2. Contract de concesiune de servicii contractul care are
aceleasi caracteristici ca si contractul de servicii, cu deosebirea
ca in contrapartida serviciilor prestate contractantul, in calitate
de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in
calitate de concendent, dreptul de a exploata serviciile, drept la
care se poate adauga, dupa caz, plata unei sume

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Etapele procesului de achizitie publică

• Programul anual al achizitiilor publice
• Elaborarea documentatiei de atribuire
• Alegere procedura
• Chemarea la competitie
• Derularea procedurii de atribuire a contractelor
• Atribuirea şi semnarea contractului de achizitie publica
• Definitivarea dosarului de achizitie publica
• Derularea contractului
• Finalizarea contractului
• Analiza procesului

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Etapele procesului de achiziție publica 

 Întocmirea programului anual al achizitiilor publice
- identificare necesitatii
- estimare valoare si modalitati de obtinere
- punerea in corespondenta cu CPV (Vocabularul comun al 
achizitiilor publice)
- ierarhizare
- alegere procedura
- identificare fonduri
- elaborare calendar
- definitivare si aprobare program

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Elaborarea documentatiei de atribuire: reprezinta acele
documente care contin cerintele formale, tehnice si financiare,
care permit descrierea obiectiva a obiectului contractului de
achizitie publica si pe baza caruia operatorul economic isi va
elabora oferta.
- stabilire specificatii tehnice sau documentatia
descriptiva:reprezinta descrierea obiectiva a produselor,
serviciilor sau lucrarilor necesare autoritatii contractante
(specificatii tehnice).
- stabilire clauze contractuale
- stabilire cerinte minime de calificare, daca este cazul,
criterii de selectare: situatia personala a candidatului sau
ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale,
situatia economica si financiara; capacitatea tehnica si/sau
profesionala etc

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



- stabilire criteriul de atribuire: 
“Oferta cea mai avantajoasă d.p.d.v. economic”
”Prețul cel mai scazut”

- completarea Fisei de date a achizitiei
- stabilire formulare si modele
- definitivare documentatie de atribuire

 Chemare la competitie
- publicarea anuntului de participare/invitatie
- punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire

- raspuns la solicitarile de clarificari
- reguli de participare si de evitare a conflictului de interese

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



 Derulare procedura de atribuire
- termen pentru elaborare oferte
- daca este cazul, constituirea garantiei de participare
- primire oferte
- deschidere
- examinare si evaluare oferte
- stabilire oferta castigatoare
- anulare procedura

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



 Atribuire contract de achizitie publica
-notificare rezultat
-perioada de asteptare
-daca este cazul, solutionare contestatii semnare
contract/incheiere acord-cadru
- transmitere spre publicare anunt de atribuire

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



 Definitivare dosar de achizitie publica
- intocmire dosar de achizitie publica
 Derulare contract/acord cadru
-daca este cazul, constituirea garantiei de buna executie
- intrare in efectivitate
-indeplinirea obligatiilor asumate si receptii partiale
Finalizare contract
- receptie finala
- daca este cazul, eliberare garantie de buna executie
Analiza procesului
-concluzii
- masuri de imbunatatire

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Proceduri de achiziție publică
Procedura de achiziție poate fi:
• a. licitație deschisă
• b. licitație restransă
• c. dialog competitiv
• d. negociere cu publicarea unui anunț în prealabil
• e. negociere fără publicarea unui anunț în prealabil
• f. cerere de oferte
• g. concurs de soluții

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Proceduri de achiziție publică

Autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii
sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată
conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu
depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru
fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro
exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de lucrări. Achiziţia se
realizează pe bază de document justificativ.

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Praguri achiziție publică 
Peste pragul prevăzut la art. 19, autoritatea contractantă poate
aplica procedura de cerere de oferte în cazul în care valoarea
estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este mai
mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri:
a) pentru contractul de furnizare: ≤130.000 euro;
b) pentru contractul de servicii: ≤130.000 euro;
c) pentru contractul de lucrări: ≤5.000.000 euro
 Licitația deschisă: 
a) pentru contractul de furnizare: ≥130.000 euro;
b) pentru contractul de servicii: ≥130.000 euro;
c) pentru contractul de lucrări:≥5.000.000 euro

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Alegerea procedurii de achizitie

In luarea deciziei de selectare a unei anumite proceduri de
achizitie publica, autoritatea contractanta va avea in
vedere:
- complexitatea contractului de achizitie publica respectiv;

- costurile implicate de atribuirea contractului respectiv;

- nivelul de dezvoltare si concurenta pe piata din domeniul
unde va avea loc achizitia, pentru a se putea alege intre
licitatie deschisa si licitatie restransa;

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Alegerea procedurii de achizitie

- constrangeri cum ar fi urgenta, compatibilitatea cu
produse servicii deja existente in cadrul autoritatii
respective, existenta unui singurfurnizor, prestator
sau executant s.a.

Este interzisa divizarea unui contract in mai multe
contracte de valoare mai mica in scopul evitarii
anumitor proceduri de achizitie.

•Procedurile de licitatie deschisa si licitatie restransa
reprezinta regula de atribuire a contractelor de
achizitie publica.

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Ordin 1120 din 15 octombrie 2013

Aprobă Procedura simplificată aplicată de beneficiarii privaţi în
cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale,
obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor
finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

Prezenta procedură descrie principiile şi etapele minime pe
care trebuie să le parcurgă beneficiarii privaţi care achiziţionează
produse, servicii sau lucrări în cadrul proiectelor finanţate din
instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", şi în cadrul
mecanismelor financiare SEE şi norvegian.

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Ordin 1120 din 15 octombrie 2013
Beneficiarii privaţi care achiziţionează servicii sau lucrări aplică prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, (O.U.G. nr. 34/2006), dacă
sunt îndeplinite cumulativ condiţiile art. 9 lit. c) şi c^1).

c) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a
unui contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ
următoarele condiţii:

- respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de
mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;
- valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât

echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro;
c^1) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate

contractantă, a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod
cumulativ următoarele condiţii:
-respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai
mult de 50%, de către o autoritate contractantă;
- valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât
echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro;

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Ordin 1120 din 15 octombrie 2013

 Dacă valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, depăşeşte
pragurile valorice prevăzute de art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006,
atunci beneficiarii privaţi aplică procedura simplificată prevăzută
la cap. VII, respectiv:

a) în cazul contractelor de furnizare, beneficiarii privaţi aplică
procedura simplificată fără să existe o limită valorică superioară
de la care să se aplice dispoziţiile O.U.G. nr. 34/2006;

b) în cazul contractelor de servicii şi lucrări beneficiarii privaţi
aplică procedura simplificată dacă nu îndeplinesc cumulativ
condiţiile prevăzute la art. 9 lit. c) şi c^1) din actul normativ citat
mai sus.

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Ordin 1120 din 15 octombrie 2013

 Achiziţia directă- dacă valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA,
nu depăşeşte pragurile valorice prevăzute de art. 19 din O.U.G.
nr. 34/2006 pentru fiecare achiziţie, beneficiarul achiziţionează
direct produse, servicii sau lucrări

Achiziţia se realizează pe bază de documente justificative (de
exemplu: comandă, bon fiscal, factură, contract etc.).

Dosarul achiziţiei va cuprinde o notă privind determinarea
valorii estimate (valoarea fiind actualizată la momentul achiziţiei,
dacă este cazul) şi documentele justificative ale achiziţiei, inclusiv
documentele care dovedesc îndeplinirea obligaţiilor contractuale
(de exemplu: procese-verbale de recepţie servicii şi lucrări,
livrabile, procese-verbale de predare primire etc.).

Nu este obligatorie semnarea unui contract.
Curs Manager de proiect/Lector Simona 

Boghiu



Ordin 1120 din 15 octombrie 2013

Procedura simplificată
Etapa 1 - Elaborarea specificaţiilor tehnice şi verificarea valorii
estimate
a) Elaborarea specificaţiilor tehnice
b) Verificarea valorii estimate
Etapa 2 - Prospectarea pieţii
a) Publicarea unui anunţ
Beneficiarul privat va publica, gratuit, un anunţ pe pagina web
www.fonduri-ue.ro, secţiunea "Achiziţii privaţi", însoţit de
specificaţiile tehnice. Publicarea acestui anunţ pe site este
obligatorie.

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Ordin 1120 din 15 octombrie 2013

Publicarea anunţului şi a specificaţiilor tehnice nu este
obligatorie în următoarele cazuri:
- atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive
legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de
achiziţie poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;
- produsele sunt fabricate numai pentru cercetare,
experimentare, studiu sau dezvoltare, cu excepţia testelor de
viabilitate comercială şi a producţiei pe scară largă destinate
recuperării costurilor de cercetare şi dezvoltare.
Pentru a asigura o publicitate suplimentară, beneficiarul privat
poate transmite în aceeaşi zi cu publicarea anunţului şi invitaţii
de participare la procedura simplificată. în acest caz,
informaţiile
publicate trebuie să fie identice cu cele cuprinse în invitaţiile de
participare. Transmiterea de invitaţii nu este obligatorie.

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Ordin 1120 din 15 octombrie 2013

În anunţ/invitaţie se acordă un termen pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei, luând în considerare complexitatea
contractelor.

Pentru contractele de furnizare se vor acorda minimum 6 zile
calendaristice, iar pentru contractele de servicii şi lucrări se
acordă minimum 10 zile calendaristice.

La finalul procedurii, în termen de 5 zile calendaristice de la
semnarea contractului de achiziţie, se va completa anunţul pe
pagina web www.fonduri-ue.ro cu informaţii despre câştigătorul
contractului.

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Ordin 1120 din 15 octombrie 2013

b) Analiza ofertelor
Beneficiarul privat compară ofertele primite.
Dacă se primeşte o singură ofertă, beneficiarul poate să o
analizeze şi să procedeze la atribuirea contractului de achiziţie,
dacă oferta respectă specificaţiile tehnice elaborate conform
etapei 1.
c) Elaborarea notei justificative de atribuire
Se justifică alegerea ofertei pentru contractare (se prezintă
avantajele tehnice şi financiare care motivează alegerea în raport
cu celelalte oferte primite/specificaţiile tehnice).

Etapa 3 - Semnarea contractului de achiziţie

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Ordin 1120 din 15 octombrie 2013

Etapa 4 - Implementarea contractului de achiziţie
Se vor respecta întocmai clauzele contractuale asumate.
Reguli de modificare a contractului de achiziţie:
- Modificarea contractului de achiziţie se realizează prin acte
adiţionale.
- Modificări la contract se pot face doar în perioada de execuţie
a contractului.
- Orice modificare care prelungeşte durata de execuţie a
contractului trebuie făcută astfel încât implementarea să fie
realizată înaintea expirării contractului de finanţare în cauză, iar
plăţile să fie realizate conform regulilor de eligibilitate stabilite
prin contractul de finanţare.

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



Adrese utile pentru achizitii publice 
•SEAP = Sistemul Electronic pentru Achizitii
Publice
www.e-licitatie.ro
Pentru  informații actualizate privind domeniul 
achizițiilor consultați site-ul:  
http://www.anrmap.ro/legislatie

Curs Manager de proiect/Lector Simona 
Boghiu



MODUL VII

MANAGEMENTUL RISCURILOR 

Curs Manager de proiect Lector Simona 
Boghiu 



Managementul unui proiect implică şi un management al
riscului, deoarece proiectele se derulează într-un mediu care
presupune un anumit grad de risc datorat caracterului de
noutate şi unicitate al proiectului, putând conduce la
neîndeplinirea totală sau parţială a obiectivelor propuse.

 De regulă, riscurile la nivelul unui proiect sunt
intercondiționate, apariția unui risc putând determina apariţia
unui alt risc, (ex. depăşirea perioadei de finalizare pentru o
anumită activitate poate conduce la depășirea duratei altei
activități și, implicit la necesitatea prelungirii duratei proiectului)

Curs Manager de proiect  Lector Simona 
Boghiu 



 Ce este ”Riscul ”?
• Măsura probabilităţii şi a consecinţelor de a nu atinge un

obiectiv al proiectului.

• Implică noţiunea de incertitudine şi are întotdeauna asociat un 
cost. 

• Un eveniment care are efecte negative (în acest context, un
eveniment care va avea efecte pozitive asupra unui proiect
reprezintă o oportunitate).

• O problemă care nu primeşte răspuns (o problemă = o întrebare 
fără răspuns).

Curs Manager de proiect  Lector Simona 
Boghiu 



• Apariţie posibilă a unei situaţii, de regulă nefavorabilă, pentru
care nu se cunosc cu certitudine caracteristicile, dar căreia îi pot
fi asociate:

– Un număr de variante posibile;

– Valorile posibile pentru fiecare variantă;

– Posibilităţile de apariţie a fiecărei valori.

Curs Manager de proiect  Lector Simona 
Boghiu 



Componentele principale ale unui risc sunt:
evenimentul nedorit şi cauzele care determină apariţia
acestuia
probabilitatea apariţiei acelui eveniment
efectul pe care îl are evenimentul asupra derulării proiectului.

În funcție de probabilitatea apariţiei unui risc şi efectul pe care
îl produce în cazul în care riscul este prezent, vorbim despre:
-riscuri cu impact mare şi cu probabilitate mare 

-riscuri cu impact mare şi cu probabilitate mică 

-riscuri cu impact mic şi cu probabilitate mare
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Sursele de manifestare a riscurilor se pot determina prin
utilizarea diagramei cauză – efect

Sursele majore de risc pentru un proiect sunt cel mai adesea:
a) planul proiectului:

– Obiective nefezabile

– Nu există un plan detaliat care să ia în considerare toate
cele 4 elemente caracteristice unui proiect (timp, buget,
calitate, aşteptările participanţilor)

– nu există planuri de contingenţă (acţiunile care vor fi
întreprinse în cazul de manifestare a unor evenimente
nedorite

– nu este specificat bugetul pentru fiecare activitate etc

Curs Manager de proiect  Lector Simona 
Boghiu 



b) echipa de proiect
•lipsa unor abilităţi personale şi profesionale ale membrilor
echipei pentru buna desfăşurare a proiectului

•lipsa unei motivaţii suficiente

•lipsa unei informări corespunzătoare în legătură cu scopul,
obiectivele, responsabilitatea şi rolul fiecărui membru în cadrul
proiectului

•lipsa unei comunicări eficiente între membri participanţi la
proiect
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c)organizarea
•alocarea nejudicioasă a resurselor necesare pentru diferite
activităţi
•Lipsa unor controale şi evaluări riguroase pe parcursul derulării
proiectului
•insuficienta definire a metodelor de lucru dorite în proiect

d) clientul/beneficiar
•nu s-a făcut analiza nevoilor clientului /beneficiarului
•specificaţiile dorite nu sunt clare
•clientul este ţinut în afara fluxului informaţional
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e) suportul managerial
•managerii de top nu susţin proiectul
•este încurajată munca individuală, nu cea în echipă
•nu au fost definite clar priorităţile organizaţiei
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Managementul riscurilor
•Managementul riscurilor presupune identificarea măsurilor care
trebuie luate pentru a preveni şi diminua efectele riscurilor
identificate.
•Presupune parcurgerea următoarelor etape:
identificarea riscurilor posibile;
analizarea riscurilor;
luarea deciziei asupra acţiunilor ce trebuie întreprinse;
identificarea măsurilor care trebuie adoptate pentru fiecare
risc identificat;
estimarea costurilor necesare implementării acestor măsuri.
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Cum putem recunoaşte un risc când planificăm si estimăm un 
proiect?
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Identificarea şi analiza riscurilor
Pentru identificarea riscurilor, trebuie să avem in vedere
urmatoarele intrebari:
•ce reprezintă riscul pentru proiectul în curs?

•ce reprezintă riscul pentru o anumită activitate a proiectului?

•care sunt riscurile care pot apărea?

•care este probabilitatea lor de manifestare?
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Evaluarea riscurilor
definirea clară a acestora, inclusiv stabilirea importanţei riscului
pentru proiect, cât de severă ar deveni situaţia dacă s-ar
produce, cât de sensibil este proiectul şi probabilitatea
materializării lor

analiza impactului lor asupra performanţelor, costurilor

estimarea probabilităţii producerii riscului în timpul desfăşurării
proiectului, adică ceea ce se numeşte gradul de expunere a
proiectului;

stabilirea ordinii de priorităţi a riscurilor, în funcţie de gradul de
expunere, efectul potenţial şi problemele asociate riscurilor
proiectului.
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Nu există metode universal acceptate pentru evaluarea
riscurilor, recurgându-se adesea la experienţele proprii sau la
cunoştinţele unui expert.
De exemplu:
Lista operativă reprezintă o formă de reprezentare a evaluării
riscurilor.
 Se realizează fie în cadrul organizaţiilor cu o experienţă bogată
în managementul proiectelor sau de către un manager de proiect
care a lucrat la mai multe proiecte.
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Descrierea 
riscului

Probabilitate de 
producere

Impact ( 
mare/mediu/mic 
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Tabel 1: Listă de evaluare a riscurilor



Măsurile care pot fi luate pentru gestionarea riscurilor sunt:
a)evitarea riscului (prin înlăturarea cauzelor de apariţie a lor,
care pot fi identificate prin diagrama cauză – efect, dar poate fi
imposibilă uneori)

b) diminuarea probabilităţii de manifestare a unui risc sau a
impactului produs de acesta (ex. lipsa infrastructurii tehnice =>
închirierea sau achiziţionarea de echipamente sau se prevede o
durată mai mare pentru proiect)

c) transferarea riscurilor (ex. prin asigurări, garantii de buna
executie etc)
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d) planuri de contingenţă
Identificarea unui risc trebuie să fie urmată de elaborarea unor
scenarii/opţiuni alternative, care să conţină activităţile care vor
fi derulate în cazul apariţiei evenimentului nedorit (pentru
reducerea efectelor negative datorate riscului).
 Pentru fiecare opţiune, se stabilesc care sunt avantajele şi
dezavantajele acesteia, pentru a selecta varianta cea mai bună

e) acceptarea riscului ca atare, dar monitorizarea acestuia la
anumite perioade pe parcursul derulării proiectului.
Riscurile trebuie reanalizate periodic, pentru a cunoaşte dacă
unul din riscurile prevăzute poate deveni critic sau au apărut
altele noi, care necesită noi planuri de contingenţă.

Controlul factorilor de risc trebuie să fie făcut mai des la
începutul proiectului/programului.
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Riscurile se concretizează cel mai frecvent prin:

•Nerespectarea termenelor 

•Depăşirea bugetului aprobat 

•Neîncadrarea în parametri (cantitativi sau calitativi) de
performanţă şi calitate stabiliţi.
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Ce inseamna proiect sensibil la risc?
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 un proiect este sensibil la risc dacă atunci când în cazul
producerii riscului respectiv pot fi periclitate aspectele esenţiale
ale proiectului(scop, obiective )

Riscurile pot fi:
interne (se referă la organizaţia care realizează proiectul si la
structura proiectului)
externe (se refera la mediul extern in care se realizeaza
proiectul).
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 Rolul unui manager de program în ceea ce priveşte
managementul riscurilor este:
•de a analiza, identifica şi evalua riscurile

•de a găsi metodele de diminuare a riscurilor sau a acţiunilor
care trebuie realizate pentru ca proiectul să poată fi derulat în
continuare (managementul riscurilor ca atare).

•
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Modul VIII

Managementul calitatii



Conceptul de calitate
Cuvantul calitate provine din latinescul “qualis” = mod, fel de a
fi, si se refera la insusirile esentiale ale unui obiect sau serviciu.

Calitatea înseamnă “acele caracteristici ale produselor sau
serviciilor care satisfac nevoile clienţilor şi asigură astfel
satisfacţia acestora”.

Calitatea înseamnă și “lipsa deficienţelor – lipsa erorilor care
impun reluarea muncii sau din care rezultă accidente,
insatisfacţii ale clienţilor sau reclamaţii ale acestora”.

Calitatea este definita in sens larg ca fiind "corespunzator
pentru utilizare" si mai restrans ca gradul de conformitate al
rezultatelor si procesului“(Asociatia pentru Managementul
Proiectelor (Association for Project Management)



Controlul calităţii
 Controlul calitatii se refera la activitatile asociate cu crearea
produselor/serviciilor etc.

Este utilizat pentru a verifica daca produsele/serviciile au un
nivel acceptabil de calitate si daca satisfac criteriile de
completitudine si corectitudine stabilite in procesul de
planificare a calitatii.

Controlul calitatii nu se refera direct la produse/servicii, ci la
procesul producerii acestora.



•Managementul Calitatii este focalizat pe procese, nu pe oameni.
•Preocuparea managementului calitatii este sa dezvolte
procesele potrivite astfel incit intreaga echipa sa poata produce
servicii/bunuri/lucrari de calitate.

 Tehnici pentru Controlul Calitatii
 Liste de verificare 
 Examinari incrucisate / examinari tehnice
 Testare completa
 Auditul

 Beneficiile Calitatii
 Costuri mai scazute
 Cresterea moralului echipei
 Mai putin erori
 Eficienta, etc



 Costul Calităţii Scăzute

 Lucrari de garantie
 Reparatii / intretinere
 Moral scazut
 Costuri suplimentare



De ce avem nevoie de sisteme certificate?
•Percepţia calităţii este subiectivă
•Aşteptările şi exigenţele individuale sunt foarte diferite
• Există un standard universal acceptat, care descrie exact cum
trebuie să fie sistemele bune
•Obiective – ce vrem să facem?
•Răspunderi – cine ce face?
•Proceduri – cum facem ?
•Sistem de documentare – asigură documentarea evenimentelor 
şi a răspunderii asumate
•Documentarea eventualelor erori
•Sursă de îmbunătăţire continuă



Sistemul de management al calităţii

Sistemul de management al calitatii reprezinta conceptul
organizatoric al unei organizatii.

Sistemele de management sunt orientate atat catre grupurile
tinta din interiorul organizatiei cat si catre cele din exterior.



Avantajele implementarii unui SMC 
• Este un instrument de management si planificare
• Ofera posibilitatea oferirii unor produse sau prestarii
unor
servicii de calitate in mod constant
• Duce la motivarea angajatilor, prin responsabilizare
• Dezvolta o cultura a calitatii in interiorul organizatiei
• Se reduc costurile inutile
• Se dezvolta gandirea orientata spre igiena, protectia
mediului
• Permite imbunatatirea continua a proceselor din
interiorul organizatiei
• Certificatul care atesta functionarea intr-un sistem de
management al calitatii este un atu al organizatiei si un
instrument de marketing



Dificultăţi în implementarea unui sistem de managemenet al 
calităţii
• Implementarea SMC ste o schimbare MAJORĂ (în bine) în viaţa
organizaţiei, dar , ca orice schimbare va întîmpina greutăţi şi va
avea inamici;

• Cei mai vajnici cîrcotaşi vor fi aceia, pentru care pescuitul în ape
tulburi a fost foarte convenabil, sau cei care au mascat lipsa de
competenţă

• Comoditatea este un inamic redutabil (păcatul nostru
binecunoscut: “Las’, că merge şi aşa!”)

• Unii nu vor înţelege niciodată, că este nevoie de eficienţă,
răspundere şi în ultimă instanţă: de calitate!



Principii pe care se bazeaza managementul calitatii
a) Orientarea catre client
• O organizatie depinde de grupul tinta/beneficiar si ca urmare

trebuie sa inteleaga nevoile sale curente si viitoare, sa
satisfaca cerintele acestuia si sa incerce sa le depaseasca.

b) Leadership
• Conducatorii stabilesc unitatea scopurilor si directia

c) Abordarea procesuala
Un rezultat dorit este obtinut mai eficient atunci cand resursele

si activitatile implicate sunt conduse ca un proces.



d) Abordarea sistemica la nivel de management
Identificarea, intelegerea si conducerea unui sistem de procese
intercorelate pentru un obiectiv dat imbunatateste eficienta si
eficacitatea organizatiei.

e) Imbunatatirea continua
Imbunatatirea continua trebuie sa fie un obiectiv permanent al
organizatiei



1.Standardul ISO 9001 – Sistem de Management al Calităţii -
Cerinţe
•Acesta pune la dispoziţia organizaţiei un cadru şi un set de
principii care asigură o abordare clară a managementului
organizaţiei orientat spre a creşte satisfacţia clienţilor.

2. Standardul ISO 9004:2000 – Sisteme de Management al 
calitatii – Linii directoare pentru imbunatatirea performantei
Ia in considerare potentialul de imbunatatire a performantelor
unei organizatii.
Este orientat catre realizarea imbunatatirii continue, masurat
prin satisfactia clientilor si a celorlate parti interesate.



3. Standardul ISO 14001:2004 – Sistem de Management de
Mediu
certificatul asigura clientii ca pot avea incredere in faptul ca
organizatia minimizeaza activ impactul asupra mediului prin
procesele, produsele si serviciile proprii.

4. OHSAS 18001 Sanatate si Securitate Ocupationala
("Occupational Health and Safety Management Systems".
A fost dezvoltat ca raspuns la nevoile organizatiilor de a-si
indeplini obligatiile referitoare la sanatate-securitate, intr-o
maniera mai eficienta. Certificarea/acreditarea OHSAS 18001
demonstreaza ca sistemul de management al organizatiei
actioneaza in directia protejarii sanatatii si securitatii angajatilor.



5. Standardul SA 8000:2001 – Managementul Responsabilitatii
Sociale
Standardul SA 8000 a fost dezvoltat de catre Council of Economic
Priorities Accreditation Agency - CEPAA (SUA) si reprezinta primul
standard auditabil international destinat companiilor care
garanteazã drepturile de baza ale angajatilor.



Managementul calităţii unui proiect
Calitatea proiectului înseamnă: 

 calitatea textului depus ca ofertă (calitatea elaborarii
proiectului

 Calitatea implementarii proiectului
 Calitatea echipei de management a proiectului.

Calitatea programului de finanţare reprezintă o construcţie
obţinută prin parcurgerea etapelor de definire program,
elaborare ghid, derulare competiţie, evaluare şi stabilirea
finanţării.



Managementul calitatii in proiecte include procesele necesare
pentru a asigura ca proiectul va satisface necesitatile pentru
care acesta a fost intreprins.

"Managementul calitatii in proiecte este disciplina care este
aplicata pentru a asigura ca atat rezultatele proiectului cat si
procesele prin care rezultatele sunt livrate satisfac necesitatile
partilor interesate” (Asociatia pentru Managementul Proiectelor
(Association for Project Management).



•Managementul calitatii in proiecte include urmatoarele procese
majore:
1.Planificarea calitatii- identificarea standardelor de calitate
relevante (de referinta) pentru proiect si determinarea modului
in care acestea sa fie satisfacute.

2. Asigurarea calitatii- evaluarea performantelor generale ale
proiectului in mod regulat, pentru a furniza increderea in faptul
ca proiectul va satisface standardele de calitate relevante.

3. Controlul calitatii- monitorizarea rezultatelor specifice ale
proiectului, pentru a determina daca ele se conformeaza
standardelor de calitate relevante si identificarea cailor de
eliminare a cauzelor rezultatelor nesatisfacatoare.



4. Imbunatatirea calitatii reprezinta ansamblul actiunilor
intreprinse in intreaga organizatie initiatoare si organizatie de
proiect pentru cresterea eficacitatii si eficientei activitatilor si
proceselor pentru care ele sunt responsabile, in scopul de a
asigura avantaje sporite pentru organizatie si pentru clientii
acesteia.

Principalele probleme (subiecte) ale managementului calitatii in
proiecte sunt:
• prevenirea aparitiei problemelor referitoare la calitate;
• identificarea problemelor aparute;
• actiuni corective pentru eliminarea cauzelor

neconformitatilor;
• imbunatatirea continua;



•Un proiect este bun sau nu dacă, în urma implementării,
produsul sau serviciul îndeplinesc sau nu condiţiile specificate în
proiect

•Aspectele care conduc la un nivel calitativ ridicat sunt cele care
ţin de cerinţele de sistem şi cerinţele de procedură.

Indeplinirea cerinţelor sistemului se reflectă în Următoarele
întrebări:
•Funcţionalitatea este îndeplinită?
•Sistemul/soluţia elaborată este conformă cu cerinţele
utilizatorului?
•Îndeplinirea cerinţelor s-a realizat complet? ( de exemplu s-au
stabilit proceduri pentru cazuri de criză în care sistemul nu
funcţionează, există alternative?)



 Cerinţele de procedură în privinţa asigurării calităţii se referă
la îndeplinirea tutor cerinţelor privind derularea proiectului (
repectarea termenelor, informarea în cadrul proiectelor etc).

Derularea proiectelor are în vedere întotdeauna realizarea
obiectivelor propuse.

Cu cât gradul de îndeplinire a obiectivelor este mai mare, cu atât
nivelul calitativ este mai ridicat.



Auditarea unui proiect
Într-un  proiect există 2 categorii de audit: 
1. Auditul de proiect se referă la: 
•evaluarea implementării stării întregului proiect sau a unor
părţi ale sale, desfăşurată de mai multe ori în timpul unui
proiect.

•susţinut de un organism de auditare extern, independent formal
şi sitematic

•are ca obiectiv evaluarea stării la un moment dat şi a evoluţiei în 
perspectiva prin compararea cu cernţele proiectului. 



2. Auditul de calitate se referă la:
examinarea planificată
stabileşte daca metodele de lucru sunt conforme cu
standardele specificate
analiza critică a produsului finit al proiectului
se axează pe respectarea standardelor şi a aspectelor legate
de controlul calităţii
se execută atunci când se bănuieşte că există probleme cu
calitatea şi Managerul de Proiect vrea o opinie obiectivă, sau
când executantul vrea să demonstreze că produsul este
conform cu anumite standarde externe.



Modul IX
Implementarea proiectului 



Implementarea proiectului : 
Implementarea proiectului este precedată de următoarele 
etape:  
Aprobarea proiectului și notificarea/informarea beneficiarului
Precontractarea - pregătirea semnării contractului de finantare
Semnarea contractului de finanțare

 Implementarea proiectului 
Execuția proiectului           Monitorizarea             Închiderea





 Implementarea proiectului : 
1. Stabilirea structurii de organizare a proiectului 
• Se numește managerul de proiect
• Acesta își alcătuiește echipa și îi oferă o identitate
• Se emit documentele adminitrative privind formarea echipei:

dispoziții ale reprezentantului legal/ contracte de muncă
• Pentru persoanele din subordinea MP se asigură termenii de

referință ( rolul în cadrul proiectului, de regulă printr-o fișă a
postului sau o anexă la fișa postului

• Se organizează prima ședință de management : cunoașterea
membrilor echipei, sunt explicate rolurile și responsabilitățile
în proiect



 Implementarea proiectului : 
2. Conceperea planului de proiect 
 Managerul de proiect trebuie să întocmească planul de

proiect. Participă și potențialii membri ai echipei.
 Scopul întocmirii acestui plan este, ca managerul de proiect

să-și comunice intențiile către: conducere, client, membrii
echipei de proiect.

Conținutul planului de proiect:
a) Imaginea de ansamblu( rezumatul proiectului). Rezumatul

pentru conducere:
 Obiectivele proiectului si activitățile principale
 Echipa de proiect 
 Programarea evenimentelor de referință
 Resursele necesare, bugetul
 O evaluare a riscurilor semnificative



Conținutul planului de proiect:
b) Sfera de acoperire a proiectelor și contractul 
 Obiectivele și justificarea lor 
 Cerințele și produsele de realizat 
 Activitățile principale 
 Limite de timp și costuri 
 Premisele ce stau la baza planului 
 Criteriile de calitate pentru evaluarea rezultatelor proiectelor 
 Standarde utilizate 
 Echipamente utilizate 
 Metodologii impuse etc 



Conținutul planului de proiect:
c) Calitatea și managementul 
Se arată modul în care va fi gestionat proiectul astfel încât  să 
realizeze nivelul de calitate așteptat: 
- sistemul de contabilitate
-sistemul de autorizare a lucrărilor 
- sistemul de control al modificărilor 
- procedurile de raportate și revizuire 
- comunicare 
- sistemul de management a calității



Conținutul planului de proiect:
d) Organizarea și personalul proiectului 
Se prezintă planul de organizare și se justifică structura
organizatorică și competențele manageriale și profesionale:
- structura echipei de proiect și responsabilitățile
Membrii echipei, subcontractori, membrii echipei clientului 
Organigrama cu persoanele cheie, ce pregătire trebuie să
aibă,când e nevoie de ei.
e) Programul proiectului 
Cuprinde o descriere a principalelor faze și momente cheie.
 De obicei se folosește diagrama Gantt. 



Conținutul planului de proiect:
f) Resursele și facilitățile – incluzând o structură defalcată a 

bugetului 
 descrierea resurselor necesare
 distribuția consumului de resurse 
 fluxul de numerat planificat 
g) Evaluarea riscului și managementul riscului 
 analiza riscurilor și modul de gestionare a lor



3. Execuția proiectului – realizarea activităților și efectuarea
cheltuielilor în conformitate cu planificarea prevăzută în
cererea de finanțare și cu respectarea prevederilor din
contractul de finanțare



4. Monitorizare/control - Urmărirea modului de implementare a
proiectului
Monitorizarea reprezintă o activitate internă de control al proiectului.
În etapa de realizare( implementare) a proiectului, controlul este un
proces permanent care permite managerului să măsoare progresul, să
compare, pe baza criteriilor şi normelor stabilite, stadiul proiectului în
raport cu planificarea iniţială.
Procese ale controlului:
•controlul schimbării scopului- se controlează schimbările ce intervin
în scopul proiectului.
•controlul planificării calendaristice- se vor urmări schimbările
intervenite în programarea/planificarea calendaristică a proiectului
•controlul costurilor – se monitorizează schimbările intervenite în
interiorul bugetului.
•controlul calităţii –se urmăreşte modul în care se respectă
standardele de calitate şi se încearcă să se identifice soluţii de
rezolvare a eventualelor abateri de la standarde.
•controlul răspunsurilor la riscuri – sunt descrise răspunsurile la
riscurile ce apar în cursul execuţiei proiectului



1. Monitorizarea activităţii: urmărirea realizării activităţilor
prevăzute în proiect, raportarea.
• activităţile desfăşurate: au avut loc activităţile în programul

stabilit? Au fost activităţile organizate în locaţiile programate?
Au fost în numărul şi calitatea prevăzută?

• modul de utilizare a resurselor/inputurilor: au fost cheltuite
resursele în conformitate cu  bugetul, capitolele bugetare?

• atingerea unor ţinte intermediare

Monitorizarea se concentrează pe proces şi nu pe rezultatele
acţiunii.
Monitorizarea activităţii se realizează prin rapoarte
intermediare şi finale



2. Monitorizarea dinamicii problemei/obiectivului vizat, deci a
realităţii asupra căruia acţionează.

Scopul oricărui proiect nu este să se facă nişte activităţi, ci să se
realizeze obiectivele planificate, să se producă schimbările
aşteptate.
De exemplu: Sărăcia s-a redus sau a crescut?Mortalitatea
infantilă cum se prezintă după o perioadă de timp în raport cu
nivelul iniţial?.

 O monitorizare eficientă se bazează pe indicatori

• Fac obiectul evaluării şi monitorizării unui proiect : Intrarile-
resursele( timp, bani, oameni, etc) necesare pentru a
desfăşura activităţi şi a produce rezultate.

• Ieşirile- rezultatele imediate 



Modificări ale contractului de finanțare 

Dacă circumstanţele care afectează implementarea proiectului
s-au modificat substanţial de la data semnării contractului, atunci
contractul şi anexele acestuia pot fi modificate , cu acordul
părților prin aprobarea unei notificări sau prin încheierea unui
act adițional

Fac excepţie modificările determinate de schimbări în legislaţia
naţională şi europeană care vor fi efectuate de AM fără a fi
necesar în prealabil acordul beneficiarului.

Cererea pentru întocmirea unui Act Adiţional şi/sau Notificarea
vor fi elaborate de către beneficiarul finanțării și înaintate către
AM /OIR-urile delegate



 Pot fi depuse de beneficiari acte adiţionale şi notificări în
perioada cuprinsă între momentul semnării contractelor de
finanţare şi momentul începerii implementării contractului.

 Actele adiționale și notificările se întocmesc în condițiile
precizate în contractele de finanțare, cu respectarea regulilor
stabilite de AM/OIR ( format, nr. exemplare , modalitate de
transmitere etc)

 La înaintarea propunerilor de acte adiţionale , de regulă se ține
cont de următoarele principii:
orice modificare a contractului trebuie să aibă în vedere
atingerea obiectivelor proiectului
 orice modificare neaprobată este neeligibilă
solicitarea de modificare a contractului nu va fi automat
acceptată de către OI/AM. Pentru modificarea contractului
trebuie să existe motive bine justificate.



OI/AM vor examina motivele oferite şi vor respinge cererile
privind modificări ale contractelor care nu au susţinere sau care
sunt irelevante;

un act adiţional nu poate avea scopul sau efectul de a produce
schimbări în contract care ar pune în discuţie decizia de acordare
a finanţării nerambursabile sau ar fi contrare principiului
tratamentului egal al beneficiarilor;

modificările contractului pot fi realizate numai în perioada de
execuţie a contractului / perioada de implementare a proiectului
şi nu vor avea efecte retroactive. Niciun fel de modificare nu este
posibilă după finalizarea duratei de implementare a contractului;

valoarea maximă a finanţării nerambursabile aşa cum este ea
stipulată în contract nu poate fi majorată;



durata de implementare a unui proiect nu poate fi extinsă este
durata maximă de implementare stabilită în Ghidul Solicitantului
pentru schema de finanţare aferentă.

scopul actului adiţional trebuie să urmărească natura şi
obiectivele iniţiale ale contractului. Orice act adiţional privind
modificarea bugetului trebuie să includă toate modificările
propuse, precum şi noua anexă 4 – Bugetul proiectului, datată,
semnată şi ştampilată.

depăşirea bugetului se face pe cheltuiala beneficiarului



Exemple de documente care însoțesc actele adiționale:
memoriu justificativ : este necesar ca acest memoriu să
includă următoarele informaţii:
prezentarea situaţiei apărute;
propunerea de modificare a contractului, care va cuprinde 2
sub-secţiuni: elementul iniţial elementul de modificat
dacă se doreşte modificarea bugetului, se vor prezenta
modificările propuse pentru fiecare linie de buget;
argumentele aduse în favoarea încheierii actului adiţional,
certificând faptul că nu sunt afectate în sens negativ obiectivele
şi scopul proiectului şi nici indicatorii prevăzuţi iniţial;



 Închiderea proiectului
Se recomandă elaborarea unui plan de dezangajare încă din
fazele de lucru la proiect:
 Viitorul personalului angajat în proiect
 Predarea și asigurarea întreținerii serviciilor/produsele

create
 Documentația proiectului– completă, indexată, accesibilă
 Închiderea contractului – acceptarea oficială a îndeplinirii

contractului: validarea ultimei cereri de rambursare; proces-
verbal de monitorizare; proces-verbal de închidere; validarea
raportului final de progres și financiar etc; închiderea
contractelor cu subcontractorii.

 Contabilitatea financiară
- raport financiar
-discrepanțele plan/realizat trebuie justificate
- evidența schimbărilor și a costurilor implicate 



 Închiderea proiectului
 Analiza proiectului
- comparația între obiective și realizări
- motivația diferențelor
-recomandări pentru viitor
Se întocmește un raport managerial final care cuprinde
discutarea:
- Perfomanțele în execuție
- Performanțele administrative 
- Structuri de organizare
- Performanțele echipei
-Tehnicile de management de proiect aplicate
Închiderea oficială a proiectului – organizarea evenimentelor 
de închidere; mediatizarea rezultatelor etc 


