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Agenda prezentarii 
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1.  Contextul economic, social si politic - factori ce 
influenteaza derularea proiectelor cu finantare europeana; 

2. Construirea capacitatii administrative de management al 
proiectelor cu finantare europeana - propuneri; 
 
3. Managementul ciclului de viata al proiectelor cu finantare 
europeana - propuneri; 
 
4. Monitorizarea si controlul proiectelor cu finantare 
europeana - propuneri; 
 
5. Sinteza unor sugestii colectate de la membrii PMI Romania. 



In 2014-2020 vor fi 366,8 miliarde EUR  
investitii în regiunile și economia Europei. 

 
Romania va avea la dispozitie 33 miliarde Euro 
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Va exista un grad mai mare de orientare spre rezultate ! 

 
Eficiența va fi corelată cu guvernanța economică pentru a 

încuraja respectarea recomandărilor UE ! 
 



Extrase din  Raportul MCV  

�  Coruptia este problema centrala in societatea 
romaneasca !  

�  Programele de educatie si preventie sunt 
deficitare in combaterea coruptiei din institutii; 

�  Nivel scazut de competenta a personalului angajat 
in derularea procedurilor de achizitii publice; 
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Extrase din  Raportul MCV  
Coruptia din achizitii publice ramane un risk major: 

�  Specificatii neclare (54%) sau “cu dedicatie” (59%); 
�  Conflictul de interese in evaluarea licitatiilor (53%); 
�  Licitatii “aranjate” (57%); 
�  Mita si intelegeri ascunse (58%); 
�  Finantare partide pentru obtinerea de contracte (39%); 

�  Procurorii au gasit identificat in 2015 alte riscuri: 
�  Incredintare directa sau licitatii manipulate; 
�  Divizarea nejustificata a contractelor de achizitii; 
�  Preturi foarte mari sau plati nejustificate de executia 

lucrarilor; 
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Extrase din  Raportul MCV - Solutii 

Agenția Națională pentru Achiziții Publice 
 
Aceasta îmbină funcțiile îndeplinite în trecut de ANRMAP: 
�  Legislație; 
�  consiliere operativă și funcțională 
�  verificări ex-ante ale documentației de atribuire 
�  control ex-post 
�  monitorizare și coordonare internațională 
�  Coordonare UCVAP (control ex-ante la evaluarea ofertelor).  
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Extrase din  Raportul MCV - Solutii 

Sistemul informatic PREVENT  
 

Destinat pentru verificari ex-ante  
privind conflictul de interese  

inainte de procedura de selectie si atribuire 
 a contractului de achizitie publica.  
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Sunt si alte solutii ?! 

PMI Romania vine cu solutii concrete si sigure !! 
 
 
 

Pana la urma, cine este PMI Romania ? 
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The Value of Project, 
Program and Portfolio 
Management  

Project Management Institute 
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-  478,000+ members 
-  202 Countries  

-  742,588 credential holders 
-  694,534 PMPs 

-  21 standards 
-  280 chapters 
-  Over 80 members on the 

Global Executive Council  
-  1,000’s+ research papers, 

case studies, articles  



Global Outreach and Globally Diverse 
PMI Offices 

•  North America (Newtown Square, 
Pennsylvania; Washington, DC; 
Chicago, Illinois: Seattle, 
Washington) 

•  EMEA: Europe/Middle East/Africa 
(Brussels /Belgium; Dundal/ 
Ireland; London/England 
Bucharest/ Romania;) 

•  India (New Delhi, Mumbai, 
Bengaluru) 

•  China (Beijing, Shanghai, 
Shenzhen) 

•  Asia Pacific (Singapore; Canberra, 
Australia) 

280 Chartered PMI Chapters 
•  Asia Pacific 
•  India 
•  Europe – PMI Romania 
•  Middle East 
•  Africa 
•  Latin America 
•  North America 

 



 
 

The Foundational Standards 

Project Management Institute  



Practice Standards 



Extensions and Frameworks 

PMI  |  
Presentation 
Title 



Practice Guides 



Solutia recomandata de PMI Romania : 
Implementarea cu succes a managementului de 
program, portofoliu sau de proiect ar permite 
Guvernului Romaniei urmatoarele: 
1.   Sa-si indeplineasca eficient si tot timpul 

politicile  publice; 
2.   Sa faca economii in bugetul public; 
3.   Sa creasca calitatea serviciilor publice; 
4.  Cel mai important, sa redea increderea 

cetatenilor in Guvern !  
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Cum se poate crea cadrul legal de implementare ? 
1.   Sa se creeze o functie asociata profesiei de 

program manageri in Guvernul Romaniei; 
2.   Sa se dezvolte un model standardizat de 

management de program unic pentru toate 
institutiile publice subordonate guvernului; 

3.   Sa se infiinteze in fiecare institutie posturi 
executive responsabile de strategia si politica 
managementului de program; 

4.    Sa se stabileasca la nivel central un Consiliu de 
Program Management pentru a alinia toate 
strategiile de management de program 
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�  PMI Romania recomanda ca prioritatea zero a 
Guvernului sa fie  adoptarea disciplinei de 
management de program la nivelul tuturor 
institutiilor publice !  

�  Nu exista nici o garantie a succesului pentru 
initiativele de schimbare complexe si mari ! 

�  Totusi, daca managementul de program este 
adoptat si facut cu personal calificat si 
certificat, bazat pe standardele profesionale PMI 
recunoscute international, cu siguranta ca 
rezultatele de exceptie vor fi mult mai multe ! 
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Ce aduce analiza de business  
in ciclu de viata al unui proiect ! 

�  Integrare: Se bazeaza pe o vedere de ansamblu mai larga 
inainte de a implementa o schimbare intr-o organizatie, 
evaluand impactul schimbarii asupra tuturor serviciilor si a 
partilor interesate. 

�  Valoare: Atentie marita pe rezultate si beneficii – asigurandu-
se ca “valoarea pentru banii cheltuiti” este o capacitate 
superioara obtinuta, documentata intr-un “business case” si 
evaluata cu indicatori de performanta. 

�  Cultura:  Dezvolta o cultura organizationala colaborativa care 
asigura o invatare eficienta, scazand rezistenta la schimbare.  
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�  PMI Romania poate fi un partener de specialitate 
(relevant) al Guvernului Romaniei asigurand: 
�  Acces la standarde recunoscute international; 
�  Acces la cursuri si programe de educatie; 
�  Acces la certificari de mare reputatie; 
�  Acces la experti in domeniu pentru consultanta si audit 

de specialitate; 
�  Acces la baza de cunostiinte si bune practici in domeniu; 
�  Acces la o comunitate tot mai mare de profesionisti cu 

experienta. 
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Va multumesc pentru atentie !! 

www.pmi.ro  
www.pmi.org 

teodor.darabaneanu@pmi.ro 


