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VIITORUL MANAGEMENTULUI DE PROIECT 

În fiecare an apar noi modele de afaceri pe piață. Unele dintre modelele de afaceri schimba 

modul în care o întreagă industrie face afaceri. Organizațiile care au succes au o viziune 

neobișnuită cu privire la viitor. Acestea văd luminița de la capătul tunelului și sunt dispuse să faca 

pașii necesari pentru a ajunge acolo. 

Unele companii nu văd niciodată aceasta luminița sau cred, în mod eronat, că au suficient 

timp să răspundă, dacă se întâmplă ceva rău. Un exemplu ar putea fi unele dintre companiile din 

Romania aflate deja in insolventa sau unele dintre companiile care au o scadere masiva a cifrei 

de afaceri, desi inca se afla pe un palier pozitiv de profit. 

Multe dintre companiile afectate de noile modele de afaceri, sau poate de modul in care  

s-au adaptat (sau nu) la noile modele de afaceri (care includ flexibilitate si adaptabilitate la 

schimbari economice, politice, legislative, tehnologice, sociale … etc.) erau companii bine 

gestionate care aveau o forță de muncă talentată și răspundeau nevoilor clienților lor. Greșeala 

pe care au făcut-o a fost să petreacă mai mult timp îngrijorându-se de profiturile pe termen scurt 

și mai puțin timp concentrându-se pe succesul pe termen lung al organizației lor. Pur și simplu, 

pentru că nu există amenințări vizibile concurențiale prognozate în prezent în industria 

constructiilor, nu înseamnă că acestea nu se ascund “în tufișuri”. 

Există întotdeauna semne de avertizare timpurie a unor schimbări potențiale în cadrul unei 

industrii. Firmele bine gestionate reacționează rapid la schimbări, în timp ce altele se culca pe  

lauri. Companiile de succes sunt mai degrabă proactive decât reactive.  

În cazul în care companiile au succes și sunt reticente să se schimbe, auzim adesea 

următoarele argumente: 

• Așa facem noi afaceri ; 

• Conducerea noastra este mulțumita de modul în care ne desfășurăm activitatea ; 

• Nu vedem nici un motiv să ne schimbăm în prezent ; 

• Suntem foarte mulțumiți de sistemul nostru de comandă și control. 

 

Dacă aceste comentarii sunt reprezentative pentru 
organizația Dvs. atunci nu mai citiți mai departe. 

Doar stergeti acest mesaj și urmăriți-vă concurența cum 
trece pe langa voi si va depaseste ca cifra de afaceri, 

profit, numar de clienti, segment de piata …etc. 
 

Daca cititi mai departe, sper ca acum v-am captat putin atenția. De-a lungul anilor, 

majoritatea programelor de formare în managementul proiectelor s-au concentrat în mare măsură 

pe sistemul de măsurare a Valorii Dobandite (EVMS), folosit pentru "comanda și controlul" 

proiectelor. În timp ce au fost adesea incluse alte subiecte legate de management de proiect, 

accentul a fost pus pe comanda și control folosind EVMS. Managementul de proiect a fost 

considerat rar ca o componentă a unui model de afaceri. 

Managementul proiectului a fost un mijloc de a coordona crearea unui livrabil sau a unui 

rezultat. Managerii de Proiect au fost desemnați mai degrabă pe proiecte operaționale decât pe 

proiecte strategice. Proiectele strategice au fost gestionate de manageri funcționali, deoarece 

directorii au avut mai multa încredere în managerii funcționali decât au crezut în managerii de 

proiect. 
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A existat, de asemenea, o teamă inerentă din partea directorilor, că managerii de proiect 

ar putea începe să ia decizii care au fost rezervate pentru nivelurile de conducere cele mai înalte. 

Pur și simplu, neîncrederea și temerea in managerii de proiect au condus directorii să 

creeze poziția de supervizor al proiectului. Managerii de proiect au luat doar decizii predominant 

tehnice și operaționale. Deciziile de afaceri și / sau strategice au fost luate de nivelurile superioare 

de conducere sau de supervizorii proiectului. Informațiile legate de business au fost adesea 

reținute fata de echipele de proiect. Informațiile au fost o sursă de putere reprezinta unul dintre 

motivele pentru care directorii erau reticenți în a împărtăși aceste informații. Chiar și în cazul 

proiectelor cu bugete de mai multe milioane de euro, Managerii de Proiect erau adesea tratati 

doar ca niște păpuși. 

 Companiile care tind să prospere pe acest tip de cultură au de obicei următoarele caracteristici 

în ceea ce privește modul în care execută proiecte: 

• Proiectele sunt identificate, evaluate și aprobate fără implicarea managerilor de proiect. 

Aprobarea este făcută de conducere, de marketing și / sau de vânzări. Apoi, managerul de 

proiect este desemnat și i se spune să "execute acest lucru". 

• Managerii Executivi continuă să adauge proiecte în portofoliu și să stabilească noi priorități, 

dar refuză să solicite Managerilor de Proiect ce resurse sunt necesare și ce competențe 

trebuie să dețină resursele. 

• Managerii de Proiect pot să nu aibă nici un cuvânt de spus în stabilirea bugetului, 

calendarului sau etapelor majore, dar trebuie să trăiască cu decizii luate de alții care 

probabil că nu au fost niciodată manageri de proiect. În unele companii, planificarea 

proiectului este realizată de un grup de planificare centralizat, care poate sa includa sau sa 

nu includa personal cu experiență în management de proiect. 

• Deși planificatorii nu înțeleg pe deplin complexitatea proiectului și nu au acționat niciodată 

în niciun fel ca manageri de proiect, se presupune că planificatorii pot dezvolta liniile 

directoare de bază (referinta) și planurile corecte care ar rămâne neschimbate pe durata 

proiectului. Managerilor de Proiect li se spune atunci că trebuie să respecte programarea 

facuta de  altcineva. 

• Membrii echipei sunt desemnați pentru proiect și se așteaptă să se descurce în 

conformitate cu un plan la care s-ar putea să nu fi avut practic nici o contribuție. Membrii 

Echipelor de Management de Proiect (EMP) nu au autoritatea de a angaja, de a atrage, de 

a elimina persoane din proiect și / sau de a participa la activități de management a 

veniturilor și salariilor membrilor echipei de proiect. 

• Liniile directoare de bază (referinta = Baseline) sunt stabilite și adesea aprobate de către 

conducerea superioară, fără o contribuție din partea echipei de proiect și, din nou, se 

presupune că aceste linii de bază nu se vor schimba pe durata proiectului. 

• Orice abateri de la liniile de bază (baseline) sunt variante care trebuie corectate pentru a 

menține planul original care, evident, a fost perfect și nu trebuie actualizat. 

• Succesul proiectului este definit ca respectând liniile de bază planificate; resursele și 

sarcinile pot fi reorganizate continuu pentru a menține liniile inițiale intacte. 

• Dacă sunt necesare modificări de continut (scope), există tendința de a aproba numai acele 

modificări de continut în care liniile de bază existente nu se vor schimba prea mult. 

• Când proiectul este finalizat și livrabilele sunt predate cuiva, proiectul este văzut ca un 

succes, deși poate nu există nici o piață pentru ceea ce a fost creat și nu a fost atinsă nici 

o valoare comercială. Tot ce a fost realizat a fost o risipă de resurse prețioase. 
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Companiile care se bucură de aceste caracteristici au, în general, o singură metodologie de 

management a proiectelor (sau poate ca niciuna). Aceste organizații cred că o singură marime 

se potrivește la toate. Organizația poate efectua activități de îmbunătățire continuă, însă acestea 

se limitează doar la actualizarea formularelor, ghidurilor, șabloanelor și listelor de verificare 

utilizate pentru comanda și controlul proiectelor. Managerii de Proiect sunt evaluati prin testarea 

lor față de procedurile existente, iar gândirea liberă este deseori descurajată. 

Dacă pentru managerii de proiect este prevăzut vreun tip de formare continuă, aceasta susține 

doar utilizarea unor proceduri existante (sau a unei metodologii existente). Încă o dată, accentul 

se pune pe activități operaționale sau tactice de management al proiectelor, mai degrabă decât 

pe managementul strategic al proiectelor. 

Se pune presiune asupra muncitorilor pentru a deveni mai eficienți și mai eficace la ceea ce 

fac acum, decât să pregătească lucrătorii de mâine. Aceste companii încă nu au recunoscut 

valoarea managementului de proiect și instruirea necesară pentru a ajunge acolo. 

Unul dintre motivele pentru care companiile au renunțat să-și educe managerii de proiect 

pentru viitor a fost pentru că a existat o neîncredere, considerand că managementul de proiect a 

fost ceva exagerat care ar dispărea în curând. Unele instituții de formare, au stabilit programe de 

certificare în managementul proiectelor, însă exista încă multe companii care au privit si privesc 

managementul de proiect ca fiind doar o tendință care ar putea să dispară și au renunțat la 

instruirea suplimentară. 

Dacă informațiile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru 
organizația dvs., atunci  

nu ar trebui să citiți mai departe.  
Aceasta este cea de-a doua șansă de a sterge acest fisier  

și apoi de a urmări competiția. 

 

La mijlocul anilor 1980, Institutul de Management al Proiectului (PMI)®-USA a stabilit 

standardul de profesionalism în management de proiect prin înființarea unui examen de certificare 

Project Management Professional (PMP)® pentru managerii de proiect.  

Deoarece intențiile au fost bune, au apărut pe piață numeroase programe de formare și 

seminarii pentru a facilita certificarea persoanelor. Din păcate, multe dintre aceste programe de 

formare pur și simplu s-au axat mai degrabă pe eforturile operaționale / tactice, decât pe elemente 

strategice de management al proiectelor. Aceste tipuri de programe au antrenat oameni pentru 

aici și acum. Deși este cu siguranță nevoie de aceste programe, ele nu au în vedere, în opinia 

mea, pregătirea corectă a managerilor de proiect pentru ceea ce ar putea reprezenta locul lor de 

muncă în viitor. 

Când cursantii mă întreabă despre companiile in care ar trebui să lucreze pentru a 

deveni buni în managementul proiectelor, le spun să se concentreze asupra acelor 

companii care oferă oportunități de formare continuă pentru salariatii lor și în special 

pentru companiile care au o viziune a viitorului. 

La începutul acestui document, am început să discut modele de afaceri. Ce tipuri de 

oportunități de formare pentru management de proiect credeți că sunt disponibile managerilor de 

proiect în majoritatea companiilor care au astăzi modele de afaceri de succes? 
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Este momentul sa punem împreună câteva piese de puzzle. 

1) În primul rând, și probabil cel mai important, managementul de proiect este văzut acum 

ca un proces de afaceri în care managerii de proiect trebuie să ia decizii de afaceri, 

precum și decizii bazate pe proiecte. Dar în cazul în care managerii de proiect fac o 

formare doar pentru a lua decizii de tip business?  Cele mai multe metodologii de 

management de proiect conțin astăzi o abundență de procese de business, precum și 

informații legate de metoda valorii dabandite - EVMS. De la Project Manageri se așteaptă 

acum să ia decizii legate de proiecte și de afaceri. 

2) În al doilea rând, managementul de proiect nu mai este văzut doar ca activități 

operaționale sau tactice pentru a crea un livrabil sau un rezultat. Acesta este acum tratat 

ca "management strategic de proiect", care este conceput pentru a îndeplini obiectivele 

strategice de afaceri. Managerii de proiect valorosi gestionează în prezent proiecte 

strategice și au permisiunea de a lua sau de a participa la luarea deciziilor strategice de 

afaceri. 

3) În al treilea rând, managementul de proiect este considerat acum sistemul de furnizare 

pentru a crea beneficiile dorite ale afacerii și valoarea de business. În prezent, sistemul 

de selecție și prioritizare a proiectelor este orientat puternic spre acele proiecte care vor 

genera pe termen lung cele mai mari beneficii ale afacerii și valoare de business. Accentul 

se pune pe gândirea strategică pe termen lung și nu doar pe gândirea pe termen scurt. 

Orice organizație poate obtine o cota de piață prin producerea de bunuri sau furnizarea de 

servicii și vânzarea acestora la un preț foarte scăzut. În timp ce acest mod de operare 

creează profitabilitate pe termen scurt, aceasta poate sacrifica viitorul. Se așteaptă acum 

ca Managerii de Proiect să gestioneze proiecte strategice care pot genera un avantaj 

competitiv durabil. 

4) În al patrulea rând, managementul de proiect nu mai este doar o altă cale pentru carieră 

într-o organizație. Datorită primelor trei elemente prezentate mai sus, managementul 

proiectelor este acum o competentă strategică. În fiecare an sau poate la doi ani, 

companiile bine gestionate fac un studiu cu privire la care sunt cele patru sau cinci 

competențe strategice pe care firma trebuie să le cultive pentru viitorul firmei. 

Managementul proiectelor face ca în multe dintre aceste companii, in lista, acesta să fie 

una dintre cele patru sau cinci abilități cele mai critice necesare. Acum, nu ar trebui să fie 

nici o îndoială în mintea cuiva despre motivul pentru care educarea managerilor de 

proiect pentru viitor este atât de importantă. 

 

Dacă informațiile prezentate mai sus nu reprezintă modul în 
care organizația dvs. vă pune la dispoziție viitorul 

managementului de proiect, atunci  
nu trebuie să citiți în continuare.  

Aceasta este a treia șansă să stergeti acest document, în timp 
ce puteti sa va urmăriți colegii  

care fructifica oportunități de carieră mai bune. 
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NEVOIA DE NOI COMPETENȚE 

Pentru a înțelege importanța managementului de proiect astăzi și în viitor, trebuie să 

recunoaștem că managementul de proiect este astăzi și cel mai probabil va continua să fie în 

viitor, o componentă critică a modelului de afaceri al unei firme, deoarece este 

sistem de furnizare a unor valori de afaceri durabile pe termen lung. Ca atare, mulți dintre 

managerii de proiect care lucrează astăzi în firme care respectă cele patru principii de mai sus  

fac mai degrabă prezentări în sala de consiliu a organizatiei, decât la niveluri de management 

pozitionate ierarhic mai jos. Prin urmare, având în vedere această importanță, la ce programe de 

formare ar trebui să se înscrie managerii de proiect? 

În primul rând, prezentările la sala de consiliu a organizatiei trebuie să furnizeze informații 

privind performanța și, prin urmare, necesită mult mai multe valori decât timpul, costul și 

continutul (scope). Acest lucru se bazează pe nivelul de maturitate al organizației, așa cum se 

vede în Figura 1. Dacă o organizație continuă să desfășoare o activitate la nivelul 1, pe care o 

vom numi PM 1.0, aceasta poate utiliza valorile indicate în Figura 2. 

Cu toate acestea, după cum am afirmat anterior, se așteaptă acum ca managerii de proiect 

să se implice mai activ în luarea deciziilor de afaceri. Acest lucru este susținut de faptul că 

managementul de proiect a devenit vehiculul pentru crearea unei valori de afaceri pe termen lung 

care poate fi exprimată în termeni financiari și / sau de afaceri. Prin urmare, managerii de proiect 

trebuie să înțeleagă, să măsoare și să urmărească alte valori, așa cum se arată în Figura 3. Pentru 

simplificare, putem face referire la acest lucru ca fiind PM 2.0, dar există și alte elemente care ar 

putea fi incluse, cum ar fi raportarea alinierii la obiectivele strategice de afaceri, modificări ale 

ipotezelor în cazul afacerii și raportarea creării valorii companiei. 
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LEGENDA notatii :  

- ROI – Return of Investment  → Randamentul Investitiei 

- NPV – Net Present Value → Valoarea Prezenta Neta  

- IRR – Internal Rate of Return → Rata Interna de Rentabilitate 

- Pay-Back - (perioada de) Recuperarea Investitiei 

- Market Share – cota de piata detinuta (%) 
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În Figura 1 am definit nivelul 3 ca PM 3.0 și am folosit cuvântul "valoare". Valoarea se aplică 

tuturor nivelurilor deoarece înțelegem că scopul de a lucra in proiecte este de a crea valoare de 

business pe termen lung. Prin urmare, toate valorile identificate pentru toate nivelurile trebuie 

să se concentreze asupra unei anumite forme de măsurare a valorii. În viitor, ne putem 

aștepta ca definiția unui proiect să fie "o colecție durabilă de valori de business programate pentru 

realizare", iar definiția succesului proiectului va fi "realizarea valorii de business dorite în cadrul 

constrângerilor concurente". 

Valoarea poate deveni cel mai important cuvânt din vocabularul managerului de proiect. 

Valoarea poate apărea în mai multe forme și poate fi măsurată. De exemplu, deoarece 

managementul de proiect devine critic pentru furnizarea valorii afacerii, companiile măsoară 

elementele de valoare de lider în organizație, așa cum se arată în Figura 4. Un alt exemplu, care 

are legătură cu valoarea de lider, este modul în care firma face managementul proiectelor de 

responsabilitate socială, cum ar fi durabilitatea. Valorile tipice pentru valoare sunt prezentate în 

Figura 5. Figurile 4 și 5 ilustrează etapele inițiale ale managementului strategic al proiectelor. 
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Măsurarea valorii activelor necorporale, cum ar fi brevetele și proprietatea intelectuală.  

De zeci de ani, s-a evitat măsurarea elementelor intangibile, deoarece pur și simplu nu s-a știut 

cum să se efectueze măsurarea celor mai necorporale active. Astăzi, credem că putem măsura 

orice. De foarte multi ani, au existat întrebări despre imobilizările necorporale, legate în mod 

special de management de proiect si am avut dificultăți în a răspunde: 

• Sunt activele corporale de administrare a proiectelor: corporale, intangibile sau ambele? 

• Putem defini active intangibile de administrare a proiectelor? 

• Pot fi exprimate activele de management intangibil în termeni financiari și impactul bilanțului 

organizational? 

• Pot fi măsurate activele de management a proiectelor ca fiind intangibile? 

• Intangibilele sunt valori adăugate și putem stabili metrici de management a proiectelor? 

• Intangibilele vor influența performanța organizației în viitor? 

Astăzi, putem măsura factorii intangibili și cei tangibili care influențează performanța 

proiectului. Veniturile și valoarea intangibilă sunt considerate acum active necorporale și pot fi 

evaluate de personalul contabil. Un activ necorporal este nemonetar și fără substanță fizică. 

Activele nemateriale pot fi greu de măsurat, dar ele nu sunt nemasurabile. De exemplu, care sunt 

beneficiile pe termen lung ale deținerii brevetelor de invenție? 
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Există multe forme de active necorporale într-o organizație. Următoarele sunt adesea 

considerate drept active intangibile în managementul proiectelor și pot fi măsurate: 

• Guvernanța în managementul proiectelor (Avem o guvernanța adecvată, a fost eficientă 

iar personalul de guvernanța a înțeles rolurile și responsabilitățile?) 

• Conducerea managementului de proiect (Managerul de proiect a furnizat conducerea 

eficientă?) 

• Angajament (managementul superior este angajat să îmbunătățească continuu 

managementul de proiect?) 

• Lecții învățate și cele mai bune practici (Au fost captate lecțiile învățate și cele mai bune 

practici?) 

• Managementul cunoștințelor (cele mai bune practici și lecțiile învățate sunt parte a 

sistemului nostru de management al cunoștințelor?) 

• Drepturi de proprietate intelectuală (managementul proiectelor creează brevete și alte 

forme de drepturi de proprietate intelectuală?) 

• Condiții de lucru (oamenii din echipele de proiect sunt mulțumiți de condițiile de muncă?) 

• Lucrul în echipă și încrederea (oamenii din echipele de proiect care lucrează împreună 

sunt ca o echipă și au încredere reciprocă în deciziile lor?) 

După cum se vede în lista de mai sus, activele necorporale reprezintă mai mult decât doar 

fond comercial sau proprietate intelectuală. Acestea includ, de asemenea, maximizarea 

performanței umane. Înțelegerea și măsurarea valorii imobilizărilor necorporale îmbunătățește 

performanța. 

Activele nemateriale sunt acum considerate ca măsurători pe termen lung și majoritatea 

companiilor nu se mai concentrează doar pe rezultatele pe termen scurt. Companiile recunosc 

acum că imobilizările corporale influențează linia de baza pe termen lung a firmei. Companiile nu 

se mai tem de ceea ce vor arăta rezultatele. Companiile nu mai susțin că nu dispun de capacitatea 

de a măsura imobilizările necorporale. 
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După cum am menționat anterior, managementul proiectelor se află acum în centrul 

modelelor de afaceri. Ca atare, managerii de proiect lucrează acum în strânsă colaborare cu 

marketingul pentru a înțelege comportamentul consumatorilor. 

Membrii echipelor de Project Management trebuie să ajute personalul de marketing cu 

ajutorul măsurătorilor prezentate în Figura 7, care reprezinta PM 5.0, Managementul Strategic 

al Proiectelor. Chiar dacă tindem să etichetăm aceste valori ca fiind valori de marketing, acestea 

au o influență directă asupra competitivității strategice a organizației și asupra durabilității pe 

termen lung. 

 

 

 
Dacă înțelegeți deja tot ceea ce s a discutat mai sus 

 cu privire la metrici,  
atunci nu există nici un motiv să continuați să citiți. 

Cu toate acestea, dacă există chiar și cea mai mică 
îndoială cu privire la pregătirea pentru viitor,  

continuați să citiți. 
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SUNTETI PREGATIT SA FITI UN MANAGER DE PROIECT DIN NOUA GENERATIE ? 

Companiile analizeaza cu exactitate așteptările pe care le vor avea managerii de proiect în 

perioada următoare si in perspectiva și apoi să decidă de unde va proveni formarea. În aceast 

document, tocmai am rascolit câteva subiecte și am oferit câteva idei despre cum ar putea să 

arate viitorul. Cred că investiția în formare în managementul proiectelor ar trebui să fie o necesitate 

strategică dacă se așteaptă un nivel real de ROI [Return-of-Investments] tangibil sau intangibil. 

În aceast document, am prezentat cinci subiecte importante pe care consider că ar trebui 

să fie obligatorii pentru pregătirea următoarei generații de manageri de proiect. 

Subiectele apar în tabelul de mai jos. 

Subiecte legate de formare si pregatire 

TEME DE INSTRUIRE BENEFICII STRATEGICE 

PM 2.0 – PM 5.0 O înțelegere a schimbărilor care apar pe piață și a modului în 
care managementul proiectelor va contribui la competitivitatea 
durabilă pe termen lung 

Metrici pentru Project Management,  
KPI – Key Performance Indicators si 
Dashboard-uri 

O înțelegere a modului în care sistemele de raportare în timp 
real în tabloul de bord (dashboard) înlocuiesc rapoartele scrise 

pentru a îmbunătăți luarea deciziilor bazate pe fapte 
Realizarea Beneficiilor și Managementul 
Valorii 

Înțelegerea faptului că facem managementul proiectelor pentru 
beneficii și valoarea așteptată, mai degrabă decât pentru a ne 
concentra doar pe bugete și programari 

Cele mai bune practici în management de 
proiect 

Pentru a înțelege procesul prin care companiile utilizeaza cele 
mai bune practici și furnizează informațiile în întreaga 
organizație 

Inovație in Management de proiect O înțelegere a modului în care inovarea in  management de 
proiect, de va fi diferita de practicile tradiționale de management 
a proiectelor, inclusiv activitățile de inovare a modelelor de 
afaceri 

 

Există cu siguranță mai multe subiecte decât cele cinci menționate mai sus. Unele subiecte 

sunt specifice industriei constructiilor și altele pot fi specifice organizației. Dar, în toate cazurile, 

odată cu creșterea așteptată în responsabilitățile managerilor de proiect, trebuie să începem să 

ne gândim acum la modul în care trebuie sa ne educam (tu ai un Plan de Dezvoltare Personala? ). 

Acum că ați citit întregul mesaj puteti sa va bucurati că nu mai vedeți 
niciodată aceste casete  ... poate până la următorul meu mesaj ? 

 

Traducere, prelucrare si adaptare dupa : 

(1) “ THE FUTURE OF PROJECT MANAGEMENT” by Harold Kerzner - Sr. Executive Director 

for Project Management International Institute for Learning  
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