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PREFAŢĂ

Lucrarea Managementul proiectelor şi planificarea de
marketing îşi propune să realizeze o legătură între
managementul proiectelor şi planificarea de marketing
încercând să familiarizeze studenţii, masteranzii dar şi
managerii sau antreprenorii cu ceea ce reprezintă planul de
marketing în contextul unui management eficient al
proiectelor.
Cititorii vor afla cum se analizează activităţile firmei,
cum se identifică oportunităţile şi ameninţările, punctele
tari şi slabe ale afacerii, cum se definesc obiectivele de
marketing şi strategiile de atingere a acestora, cum se
realizează un program al acţiunilor care trebuie întreprinse
şi se stabilesc metode de evaluare şi control al activităţilor,
cum se poate realiza estimarea cheltuielilor necesare.
Parcurgând această lucrare cititorii vor dobândi
cunoştinţe şi competenţe pentru a putea opera cu noţiuni
precum: programare strategică, program de marketing, plan
de marketing, plan de afaceri etc.; pentru a putea analiza
contextul mediului de marketing al firmei; identifica
oportunităţile şi dezavantajele, punctele tari şi slabe ale
afacerii; definii obiectivele de marketing şi strategiile de
atingere a acestora; realiza un program al acţiunilor care
trebuie întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite;
9

stabili metode de evaluare şi control al activităţilor; estima
cheltuielile necesare îndeplinirii obiectivelor. De asemenea
cititorii pot învăţa
să utilizeze sistemul informatic
Microsoft Project pentru realizarea şi planificarea
activităţilor în cadrul managementului proiectelor.
Managementul proiectelor devine o modalitate din ce
în ce mai frecventă de gestionare a activităţilor din cadrul
organizaţiilor, indiferent de domeniul de activitate în care
acestea activează. Necesitatea realizării unor obiective,
precum şi necesitatea obţinerii unor resurse financiare
pentru îndeplinirea respectivelor obiective, obligă
organizaţiile să propună proiecte concrete, materializate
într-o documentaţie elaborată, menită să convingă atât
finanţatorii cât şi beneficiarii proiectului de fezabilitatea
respectivei propuneri.
Pe de altă parte, chiar activităţi curente ale
organizaţiei, care în mod clasic ar putea fi încadrate în
managementul operaţiunilor, pătrund în sfera managementului proiectelor prin utilizarea unor planuri strategice
sau operaţionale ce vizează atingerea unor obiective pe
termen scurt, mediu sau lung.
Astfel, prezenta lucrare realizează o trecere în revistă
a principalelor etape de realizare a unui proiect şi face
legătura cu aplicabilitatea managementului proiectelor în
planificarea de marketing. De asemenea, este prezentată
posibilitatea utilizării sistemului Microsoft Project, parte a
pachetului Microsoft Office, în planificarea şi
monitorizarea activităţilor proiectului.
10

Cartea are un înalt nivel de aplicabilitate practică,
fiind concepută astfel încât cititorul să poată să-şi conceapă
singur documentaţia necesară unui proiect. În acest sens,
descrierea fiecărei etape a managementului de proiect şi a
planificării de marketing este însoţită de exemple concrete
şi de propuneri de aplicaţii, astfel încât cititorul să poată fi
conectat cu cerinţele concrete ale aplicării în practică a
respectivelor activităţi.
Lucrarea este structurată pe trei părţi şi nouă capitole,
care tratează în mod logic aspectele mai sus menţionate.
Prima parte se concentrează pe caracteristicile
managementului de proiect şi pe etapele de realizare a
proiectelor. A doua parte tratează modul de aplicare a
managementului proiectelor în planificarea strategică de
marketing şi în realizarea programelor operaţionale pe
termen scurt, în timp ce partea a treia tratează modul de
gestionare a proiectelor utilizând sisteme informatice.
Pentru realizarea activităţilor practice specifice
tuturor celor trei părţi ale lucrării, este necesară utilizarea
unui calculator având instalat pachetul software Microsoft
Office, inclusiv opţiunea Microsoft Project.
După parcurgerea tuturor capitolelor prezentate în
această lucrare, cititorii vor avea cunoştinţele de bază cu
privire la principalele activităţi care trebuie să fie derulate
în cadrul managementului proiectelor, indiferent de
beneficiarul sau sursa de finanţare a respectivelor proiecte.
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PARTEA I.
MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Managementul proiectelor implică o serie de activităţi
menite să ducă la bun sfârşit un anumit proiect, având în
vedere caracteristicile de bază ale acestuia: existenţa unui
set de obiective precise, care trebuie să fie atinse într-o
perioadă limitată de timp prin încadrarea într-un fond de
resurse alocate realizării respectivelor obiective. Având în
vedere aceste constrângeri, managementul proiectelor
necesită o estimare minuţioasă a activităţilor necesare şi a
costurilor fiecărei activităţi, precum şi planificarea acestora
în vederea încadrării în termenul stabilit.
În cadrul acestei prime părţi a lucrării, cititorii vor fi
familiarizaţi cu principalele activităţi practice necesare
pentru un management performant al proiectelor, indiferent
de domeniul de aplicare şi de obiectivele specifice realizării
fiecărui proiect. Abordarea secvenţială a etapelor de
realizare a proiectelor contribuie la o bună înţelegere a
tuturor activităţilor pe care un manager de proiect trebuie să
le pună în aplicare având în vedere încadrarea în fondul de
timp şi în bugetul alocat.
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CAPITOLUL 1
CARACTERISTICILE UNUI PROIECT

Conform Asociaţiei pentru Managementul proiectelor
(Association for Project Management - APM), un proiect
este considerat un efort ocazional întreprins în vederea
atingerii unor obiective ce pot fi definite în termeni de
realizări sau beneficii. Succesul unui proiect poate fi
apreciat în funcţie de gradul de îndeplinire a obiectivelor în
limitele de timp şi bugetare stabilite şi agreate1.
Pentru a putea fi conturate caracteristicile unui
proiect, acesta este comparat de cele mai multe ori cu
activitatea curentă, de zi cu zi, efectuată în cadrul
organizaţiilor, care are un caracter continuu, de rutină cu
obiective pe termen lung. Spre deosebire de aceste
activităţi, proiectele au o durată limitată în timp, la finalul
căreia trebuie să fie obţinute anumite livrabile, în anumite
condiţii de costuri şi calitate. Prin urmare, principalele
caracteristici ale unui proiect sunt:
• Unicitatea;
1

https://www.apm.org.uk/blog/project-management-introduction#.
U6GdC5RdV8E, consultat la data de 08.12.2015
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•
•
•
•
•

Obiective specifice;
Activităţi corelate;
Durata fixă;
Set de resurse;
Introduce schimbări.

Având în vedere caracteristicile mai sus menţionate,
un proiect este unic prin modul de atingere a obiectivelor,
fără a se repeta în mod identic în alte circumstanţe, chiar
dacă obiectivele sunt aceleaşi. Astfel, proiectul trebuie să se
termine într-o anumită perioadă de timp prin utilizarea unor
resurse alocate (materiale, umane, informaţionale) finanţate
printr-un anumit buget (resurse financiare). Prin finalizarea
proiectului şi atingerea obiectivelor se introduc schimbări la
nivelul unei organizaţii sau la nivelul societăţii în general
(schimbări pentru comunitatea locală sau pentru interesul
public la nivel naţional şi internaţional).
• Construirea unei clădiri întruneşte
caracteristicile unui proiect întrucât
aceasta trebuie realizată într-un anumit
timp, cu un anumit buget şi în anumite
condiţii de calitate: suprafaţă, număr de
etaje, de camere, structură de rezistenţă,
design. Toate acestea conferă clădirii
un aspect de unicitate.
• Construirea unui pod peste un râu sau
realizarea unei autostrăzi reprezintă de
16

asemenea
proiecte
care
au
caracteristicile mai sus menţionate.
• Alte exemple de proiecte pot fi:
înfiinţarea unei firme sau a unei noi
afaceri; instruirea salariaţilor într-un
anumit domeniu; conceperea şi lansarea
pe piaţă a unui produs nou; realizarea
unei investiţii de securitate a
întreprinderii etc.
• Identificaţi cel puţin 5 proiecte care pot fi
realizate de către o firmă pe care o
cunoaşteţi sau proiecte pe care le puteţi
realiza în activitatea dumneavoastră
curentă.
1.1. Managementul proiectelor în comparaţie cu
managementul operaţiunilor
Conform celor mai sus menţionate, managementul
proiectelor implică organizarea, conducerea şi gestiunea
proiectelor, în timp ce managementul operaţiunilor vizează
acele activităţi derulate în mod curent şi pe termen lung în
cadrul organizaţiilor. Pornind de la caracteristicile
activităţilor implicate în cele două situaţii, caracteristicile
de bază pe care managementul acestora le impune sunt
prezentate în Tabelul 1.1.
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Tabelul 1.1. Particularităţi ale managementului proiectelor în
comparaţie cu managementul operaţiunilor
Managementul proiectelor
Managementul operaţiunilor
Obiective specifice
Obiective generale
Eficacitatea activităţilor
Eficienţa activităţilor
Flexibilitatea activităţilor
Standardizarea activităţilor
Riscuri şi incertitudini
Predictibilitate şi experienţă

Având în vedere aceste particularităţi, managementul
proiectelor se bazează pe obiective specifice, care trebuie să
fie realizate într-un timp limitat, în timp ce managementul
operaţiunilor vizează obiective cu caracter general, stabilite
pe termen lung. Din aceste obiective pot fi derivate
obiective specifice, care pot face obiectul unor anumite
proiecte pe termen scurt şi mediu. Ţinând cont de
specificitatea obiectivelor şi de caracterul de unicitate,
managementul proiectelor se concentrează pe eficacitate,
adică pe realizarea obiectivelor chiar dacă anumite costuri
sau fondul de timp sunt depăşite. Condiţia de eficacitate
impune necesitatea atingerii obiectivelor întrucât dacă
acestea nu sunt realizate, resursele investite în proiect se
pierd fără a mai putea fi recuperate. În acelaşi timp,
activităţile beneficiază de flexibilitate pentru adaptarea
permanentă la contextul de desfăşurare a acestora întrucât
nu pot fi anticipate toate situaţiile posibile, ceea ce conduce
la existenţa unor riscuri. Pe de altă parte, managementul
operaţiunilor vizează eficienţa activităţilor, adică atingerea
obiectivelor cu costuri minime, în condiţiile în care
managerul are experienţă în activităţile desfăşurate,
18

elementele de realizare efectivă a operaţiunilor fiind
previzibile şi standardizabile.
• Producerea unui model de telefon mobil
comercializat în prezent pe piaţă se
încadrează în managementul operaţiunilor, fiind vizat un anumit număr de
produse ce urmează a fi fabricate prin
obţinerea unor costuri cât mai reduse şi
standardizarea proceselor de fabricaţie.
• Realizarea unui model de telefon nou, cu
funcţionalităţi deosebite, care nu mai
există
pe
piaţă,
face
obiectul
managementului de proiect, obiectivul
principal
fiind
realizarea
noilor
funcţionalităţi la nivelurile stabilite până
la momentul lansării pe piaţă. Pentru
acest model există numeroase riscuri şi
incertitudini, care pot conduce chiar la
depăşirea semnificativă a bugetului de
realizare a produsului. Ceea ce contează
este ca noul model să întrunească acele
condiţii de calitate impuse prin
obiectivele proiectului.
• Identificaţi, la nivelul unei organizaţii
pe care o cunoaşteţi, activităţi care pot
fi încadrate în sfera managementului de
proiect şi comparaţi-le cu activităţi care
19

fac obiectul managementului operaţiunilor.
1.2. Entităţile interesate în realizarea unui proiect
Realizarea unui proiect implică în majoritatea
cazurilor mai multe entităţi interesate (stakeholders), care
sunt organizaţii sau simple persoane fizice, ce pot avea
beneficii sau pierderi ca urmare a implementării proiectului.
Dintre acestea, putem identifica unele entităţi cu un interes
major, care participă direct la realizarea proiectului
(beneficiarii proiectului, sponsorii proiectului, promotorii
proiectului, echipa de proiect), precum şi unele entităţi cu
rol pasiv în cadrul proiectului (comunitatea locală,
concurenţii, administraţia publică, agenţii economici din
domenii de activitate conexe etc.). Adesea, entităţile cu rol
pasiv pot fi chiar beneficiarele efective ale rezultatelor
proiectelor (ex: proiecte de dezvoltare urbană, creare şi
modernizare infrastructură, educaţie etc.).
Principalele entităţi interesate în realizarea unui
proiect sunt:
1. Beneficiarii proiectului. Aceştia sunt cei care vor
avea un beneficiu real în urma realizării proiectului, prin
îmbunătăţirea situaţiei actuale. De cele mai multe ori
aceştia sunt cei care comandă proiectul, dar există
numeroase situaţii în care beneficiarii nu au niciun rol în
iniţierea proiectului. Din această cauză, adesea este greu să
facem distincţia între adevăraţii beneficiari ai proiectelor,
cum ar fi în cazul proiectelor educaţionale. Acestea sunt
20

