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Componentele unui management
al proiectelor eficient

PENTRU CA O FORMÃ NOUÃ DE MANAGEMENT sã fie acceptatã, ea trebuie vândutã celor care încã nu cred în ea. O organizaþie are nevoie de timp sã se obiºnuiascã cu un nou mod
de lucru, aºa cã probabil o sã manifeste apatie ºi cinism faþã de
o formã nouã de management. Se întâmplã adesea ca înºiºi
promotorii schimbãrii sã fie þinta ripostei, pentru cã nu toatã
lumea va gândi atât de pozitiv ca ei în ceea ce priveºte managementul proiectelor.
Managementul proiectelor presupune identificarea ºi gestionarea riscurilor cu care se poate confrunta un proiect.
Poate fi deranjant pentru cei obiºnuiþi sã rezolve problemele
pe loc, chiar în momentul în care se confruntã cu ele, decât
sã se gândeascã dinainte cum sã previnã apariþia problemelor.
Aceasta este diferenþa esenþialã dintre managementul riscului
ºi managementul urgenþelor, ºi totodatã o chestiune deosebit
de importantã pentru introducerea unei culturi bazate pe
proiect. Multã lume poate fi impresionatã de eroul care se
ocupã de rezolvarea problemelor. Meritã însã mai multe laude
ºi sprijin cei care studiazã atent lucrurile ºi identificând anticipat ce ar putea sã meargã prost, iau mãsuri pentru a nu se
ajunge în situaþie criticã. Aceste douã extreme ale caracterului
pot fi observate nu numai la persoane, ci ºi într-o organizaþie.
Existã organizaþii de management al urgenþelor ºi organizaþii
de management al riscului. Cele din prima categorie îi încurajeazã ºi rãsplãtesc pe cei care gestioneazã problemele ºi
provocãrile în curs. Organizaþiile din cea de-a doua categorie
îi laudã pe cei care încearcã sã anticipeze ºi sã micºoreze posibilitatea apariþiei acestor probleme ºi provocãri, precum ºi
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impactul acestora. Managementul proiectelor este mai eficient într-un mediu bazat pe managementul riscurilor, deoarece
acesta îi conferã organizaþiei un control mai mare asupra capitalului sãu.
Aceasta nu este singura provocare cu care se confruntã promotorii schimbãrii. Un management al proiectelor eficient, ca
orice altã formã de conducere, aduce cu sine un element administrativ necesar pentru a avea control asupra proiectului.
Inclusiv acest lucru va fi contestat de cei care se opun introducerii unei noi metode de lucru, proceduri, rutine ºi reglementãri. Trebuie avut grijã ca mãsurile administrative sã nu
fie sufocante, ci moderate, ºi sã se vadã cã sunt luate decizii
corecte, de cãtre oamenii potriviþi sã facã asta, la momentul
adecvat, iar valoarea lor sã fie înþeleasã la nivel general.
Mai devreme sau mai târziu (probabil cã mai devreme), se
va pune problema costului introducerii unei noi forme de
management, astfel cã va fi nevoie de stabilirea unui buget,
dacã vrem sã ne bucurãm de beneficii. Managerii seniori au
multe prioritãþi ºi puþine resurse de investit, aºa cã banii pe implementarea managementului proiectelor trebuie sã fie consideraþi drept o investiþie cu un profit planificat, mãsurabil. Cu
alte cuvinte, introducerea principiilor de management al proiectelor în cadrul unei organizaþii ar trebui gestionatã ca un
proiect în sine. Acest lucru va ajuta la scãderea numãrului de
provocãri identificate mai sus.
Orice încercare de a schimba opiniile sau practicile de lucru inevitabil va întâmpina dificultãþi. Dacã abordarea descrisã aici va fi avutã în vedere atunci când se încearcã schimbarea
culturii organizaþionale, o serie de mãsuri vor fi minimizate.
Acestea au fost identificate de John Kotter, în cartea sa Leading Change:
 nu sunt conºtientizate urgenþele;
 nu a fost creatã în mod adecvat o coaliþie de îndrumare,
care sã fie puternicã;
 programul nu are o viziune clarã;
 viziunea nu este comunicatã corect;
 schimbarea esenþialã este împiedicatã de dorinþa de a menþine statu-quo-ul;
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 succesele pe termen scurt nu sunt planificate sau distribu-

ite în mod sistematic;
 victoria este declaratã prea devreme;
 schimbãrile nu sunt integrate în cultura organizaþiei.

În capitolele urmãtoare sunt avute în vedere aceste riscuri,
ºi în special cum poate fi argumentatã introducerea unui management al proiectelor eficient. Însã pe durata unui proiect
este important sã le amintim celor implicaþi în proiectul respectiv ºi afectaþi de acesta valoarea pe care o poate aduce un
management al proiectelor eficient, atât pentru creºterea ºanselor de succes, iar organizaþia sã se bucure de beneficii, cât ºi
pentru reducerea probabilitãþilor ca acesta sã eºueze ºi sã dãuneze afacerii.

Vânzarea beneficiilor
Managementul proiectelor trebuie sã abordeze problemele
care conteazã ºi pe care oamenii vor sã le rezolve. Este esenþial
sã punem întrebãri înainte de a oferi soluþii. Care sunt problemele cu care se confruntã individul sau organizaþia? Care
sunt prioritãþile acestora? Cum se pot obþine cele mai mari
succese, cu cele mai mici investiþii?
De pildã, în cazul în care existã temerea cã o mare parte
din munca pentru un anumit proiect este redundantã, se poate spune cã un management al proiectelor eficient încurajeazã sã se lucreze pe baza unui plan. Dar care este avantajul unui
plan? Planul ne ajutã sã înþelegem cã, odatã ce oamenilor le
sunt clare propriile responsabilitãþi, precum ºi responsabilitãþile celorlalþi, atunci este posibil sã nu se munceascã mult ºi sã
nu existe muncã redundantã. Dacã suntem în cãutarea unei
formule suficient de convingãtoare încât sã învingem obiecþiile celorlalþi, atunci poate cã ar ajuta sã întrebãm: „De ce nu?”,
scoþând astfel la luminã esenþa beneficiilor ºi clarificând în ce
fel schimbãrile aduse de proiect vor îmbunãtãþi viaþa tuturor.
Este adevãrat cã nu toate beneficiile au o importanþã egalã
pentru pãrþile interesate. Unii dintre ei, cum ar fi utilizatorii
finali ai proiectului, se vor simþi încurajaþi dacã aflã cã un management al proiectelor eficient „asigurã definirea, designul,
implementarea ºi controlul calitãþii, reducându-se astfel riscul
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unui rezultat slab”. Alþii, cum ar fi responsabilii comerciali,
vor da dovadã de mai mult interes ºtiind cã un management
al proiectelor eficient „necesitã reevaluarea periodicã a acestei iniþiative, controlându-se astfel riscul de a face o investiþie
proastã”. Trebuie stabilite motive care sã satisfacã interesele
tuturor pãrþilor implicate.
Poate fi de ajutor o listã de beneficii care sã fie la îndemânã ori de câte ori apar obiecþii privind introducerea managementului proiectelor, sau pur ºi simplu pentru a arãta în ce fel
vieþile celor implicaþi vor fi mai organizate. Un management
al proiectelor eficient îi permite unei organizaþii urmãtoarele
lucruri:
 sã implice oamenii potriviþi, la momentul potrivit, din motive corecte, sã garanteze cã sunt luate cele mai bune decizii;
 sã încurajeze clienþii ºi furnizorii sã participe, astfel încât
rezultatul sã fie în beneficiul ambelor pãrþi;
 sã se concentreze asupra etapelor de referinþã care permit
o înþelegere mai bunã a rezultatului livrat;
 sã reevalueze periodic iniþiativa, controlând astfel riscul de
a face o investiþie proastã;
 sã arate în ce fel resursele pot fi utilizate cât mai eficient,
într-un mod optim pentru organizaþie;
 sã punã accentul pe riscurile cu care se confruntã proiectul, astfel încât probabilitatea acestora de a se produce ºi
impactul lor sã poatã fi controlate;
 sã stabileascã definirea, planificarea, implementarea ºi controlul calitãþii, reducându-se astfel riscul unui rezultat slab;
 sã reducã pericolul unei „schimbãri” scãpate de sub control;
 sã stabileascã în mod clar responsabilitãþile fiecãruia, eliminându-se astfel munca redundantã ºi potenþialul de „rãspundere fãrã autoritate”;
 sã gestioneze inteligent ºi practic problemele neprevãzute.

Evitarea riscurilor
O organizaþie care nu investeºte suficiente resurse în managementul proiectelor sale prezintã mai multe riscuri. În lipsa
unui management al proiectelor eficient:
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 Activitatea de rutinã a unei organizaþii poate fi compromisã.

Când managerii se concentreazã mai mult pe proiecte gestionate prost sau ineficient, aceºtia acordã mai puþinã atenþie activitãþii pe care organizaþia încearcã sã o menþinã ºi sã
o dezvolte (activitate care finanþeazã proiectele în cauzã).
 Proiectele vor fi conduse ca o prioritate secundarã. În afara
cazului în care proiectele sunt evaluate, planificate ºi finanþate independent ºi eficient, forþa de muncã trebuie sã se
concentreze la activitatea specificã organizaþiei. Proiectele
vor fi finanþate mai degrabã prin „bunãvoinþã”, decât printr-un buget delimitat.
 Reputaþia organizaþiei în ceea ce priveºte clienþii va avea de
suferit. Acest lucru se întâmplã mai ales în cazul în care
produsele ºi serviciile sunt furnizate prin intermediul proiectelor. În situaþiile în care clienþii depind de un termen
de livrare, buget ºi specificaþii, orice nerespectare a standardelor proiectului respectiv poate afecta relaþia comercialã dintre furnizor ºi client.
 Costurile vor fi depãºite. Proiectele sunt adoptate pentru
cã sunt necesare sau esenþiale pentru dezvoltarea afacerii.
Abandonarea lor nu este o opþiune. Dacã proiectele nu
sunt gestionate corespunzãtor, vor consuma resurse din ce
în ce mai mari, costurile financiare sau de altã naturã putând fi uriaºe. În ceea ce priveºte munca de rutinã specificã
organizaþiei, ea poate avea de suferit ca profitabilitate, fiind afectate valoarea acþiunilor ºi relaþiile cu investitorii.
 Competitorii vor folosi în avantajul lor abilitãþile de management al proiectelor. Inovaþiile concurenþei vor fi livrate
mai rapid, cu costuri reduse. Piaþa apreciazã organizaþiile
care pot furniza produse ºi servicii mai eficiente.
 Competenþa managementului organizaþiei nu va creºte. Managerii competenþi fie vor fi epuizaþi din cauza presiunii de
a lucra într-un mediu care nu este compatibil cu furnizarea
eficientã a proiectelor, fie îºi vor cãuta un loc în organizaþii în care cultura organizaþionalã îi sprijinã ºi îi conduce
spre succes.
Dacã managementul schimbãrii nu este recunoscut ca fiind o disciplinã specializatã de sine stãtãtoare, probabil cã

