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Management de proiect 
 

 

 În concordanță cu manualele de referință, un proiect reprezintă o preocupare 

temporară pentru crearea unui produs sau serviciu unic. Proiectul este un mod de organizare și 

planificare a activităților, care consumă resursele alocate între termene specifice de începere și 

încheiere, caracterizându-se prin faptul că:: 

 abordează o problemă specifică 

 urmărește atingerea unor obiective clar definite 

 utilizează resurse prestabilite, special alocate 

 se derulează într-o perioadă de timp determinată 

Un proiect include: 

 actorii interesați, identificați cu claritate, incluzând grupul țintă și beneficiarii finali 

 coordonare clar definită, aranjamente manageriale și financiare corespunzătoare pentru 

implementarea acestuia 

 un sistem propriu de evaluare și monitorizare (pentru a susține performanța 

managementului) 

 un nivel corespunzător de analiză economică și financiară care indică în mod clar că 

beneficiile proiectului exced costurile 

Managementul de proiect este caracterizat în principal prin aceea că tehnicile și 

competențele asociate trebuie privite ca un mod de a gândi, de a acționa și de a comunica. 

 Managementul de proiect este o activitate complexă ce trebuie să conducă la procesul de 

schimbare pozitivă a organizațiilor implicate în proiect, la atingerea obiectivelor propuse și 

respectarea tuturor condițiilor asumate prin cererea de finanțare. Managerul de proiect trebuie 

să asigure: 

 o bună echilibrare a timpului, costurilor și calității 

 succesiunea sarcinilor interconectate și grupate în faze, activități și subactivități 

 coeziunea și unitatea echipei pentru atingerea obiectivelor în beneficiul  grupului țintă 
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 conexiunile cu factorii externi pentru integrarea optimă a activităților proiectului  

Managerul de proiect este cel care, în virtutea sarcinilor, responsabilităților și 

competențelor atribuite postului ocupat, deși nu participă direct la activitățile care produc 

rezultatele finale, trebuie să mențină progresul, ritmul și interacțiunea dintre ceilalți actori 

interni ai proiectului.  

Managerul de proiect este responsabil de întreaga implementare a proiectului de la început 

până la sfârșit și el trebuie să dețină abilitatea de a adpota procedurile interne și de a crea 

legături strânse cu echipa de proiect, astfel încât elementele esențiale ale proiectului – scopul, 

costul, timpul, calitatea și așteptările – să fie atinse. 

Managerului de proiect îi revine responsabilitatea finală în succesul proiectului, având 

multiple activități de gestionat pe toată durata de implementare a acestuia: 

 analiza și proiectarea obiectivelor și evenimentelor 

 planificarea muncii în concordanță cu obiectivele stabilite și aprobate 

 evaluarea și controlul riscurilor 

 estimarea resurselor  

 alocarea resurselor 

 organizarea muncii 

 asigurarea resurselor materiale și umane 

 evaluarea sarcinilor 

 conducerea activităților de control al execuției proiectului  

 urmărirea trasablității și raportarea progresului 

 analiza rezultatelor în baza realizărilor 

 definirea produselor proiectului 

 managementul calității 

 managementul probemelor 

 rezolvarea problemelor 

 prevenirea devierilor 

 identificarea, gestionarea și controlul schimbării 

 încheierea proiectului 

 comunicarea cu actorii interesați 

 angajarea și încheierea contractelor de muncă pentru întreaga echipă 

Proiectul Alege școala pentru un viitor mai bun se  derulează pe o perioadă de 36 luni 

(mai 2018 - aprilie 2021) și beneficiază de cofinanțare din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Programul SCOALA PENTRU TOȚI, 

Axa prioritară 6 „Educație și competențe”. 

Proiectul se derulează în 3 unități școlare din județul Bistrița-Năsăud  (Școala Gimnazială 

Ion Pop Reteganul – Reteag, Școala Gimnazială Petru Rareș – Ciceu Mihăiești și Școala 

Gimnazială Budești) și își propune diversificarea măsurilor de prevenție/intervenție împotriva 

părăsirii timpurii a școlii adresate copiilor/elevilor cu risc educațional crescut și cadrelor 

didactice din cele 3 unități școlare din județul Bistrița-Năsăud. 
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Valoarea totală a proiectului este de 3.248.704,63lei, din care 88,39% reprezintă 

finanţare nerambursabilă. 

Proiectul urmărește implicarea a 3 categorii de grupuri țintă:  

1) Elevi și copii: 349 

 111 copii  preșcolari  

 238 elevi din ciclul primar și gimnazial 

2) Cadre didactice și personal de sprijin: 65 persoane 

3) Părinți: minimum 349 părinți ai copiilor din grupul țintă 

Reușita proiectului necesită asigurarea tuturor responsabilităților de către managerul de 

proiect.  
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