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The article argues that the project, as a network of meanings, became a significant presence in the educational activity 

and involves multiple facets formative and sustained cooperation involving intra-and inter-institutional change in order 
to ensure quality and sustainability, at national and international level. Educational models created through the successful 
implementation of the project, focusing on results, can replicate in an efficient and relevant in the country and outside it, 
in whole or in sequence, or experiences acquired, are checked and evaluated, most often, based on indicators of perfor-
mance management. 

 
 
Proiectul este un concept vehiculat intens în epoca postmodernă în toate domeniile vieţii, inclusiv în cul-

tură şi învăţământ. Proiectul a devenit omniprezent în sferele vieţii publice de aproximativ douăzeci de ani, 
puţin pentru istorie, dar semnificativ pentru contribuţiile substanţiale aduse în procesul de dezvoltare social-
economică a întregii lumi. Chiar dacă noţiunea de proiect şi-a impus conotaţiile sale manageriale şi financiare, 
prin sensul de bază cucereşte multiple domenii ale vieţii actuale: proiect didactic, proiect de dezvoltare a 
şcolii, proiect de dezvoltare personală, proiect de dezvoltare profesională, proiect ca ansamblu de acţiuni 
propuse pentru soluţionarea unor probleme concrete în baza unei cereri de finanţare etc. 

Mult timp, o intenţie scrisă şi declarată în diverse domenii se echivala cu planul sau cu programul, fiind 
explicată ca „suită ordonată de operaţii, destinată să ajungă la atingerea unui scop” (DN), dar, probabil, şi din 
considerente ideologice ale epocii nu demult apuse, mai ales în arealul sud-est european. Astăzi planul  
se înlocuieşte tot mai frecvent cu proiectul, care are aceeaşi origine latină şi filierele lingvistice intelectuale 
franceză, germană şi, actualmente, engleză, prevalează. 

În noul dicţionar explicativ al limbii române (NODEX) proiectul se tălmăceşte ca un „plan prin care se 
intenţionează realizarea unor acţiuni viitoare; text iniţial al unui plan de activitate socială care urmează a fi 
discutat, completat, aprobat şi apoi pus în aplicare şi schemă a unui sistem tehnic sau a unei construcţii care 
conţine calculele, desenele şi explicaţiile necesare, lat. projectus, proiectum (sec. XIX), fr. projet, germ. 
projekt, engl. project. O incursiune etimologică şi conceptuală a termenului proiect, care în limba latină 
însemna „a arunca ceva înainte”, relevă că în acelaşi areal anglo-saxon, iniţial, cuvântul proiect – „ceva ce 
vine înainte ca orice altceva să fie făcut” – însemna un plan. După 1950, termenul project a căpătat şi valenţa 
de realizare efectivă a planului. Conform accepţiunii de mai sus, proiectul a reprezentat o inovaţie manageria-
lă, care a avut şi are drept scop orientarea resurselor pentru obţinerea unui produs printr-un proces nerepetitiv 
cu o eficienţă mai mare [18]. 
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Astfel, planificarea cedează tot mai mult locul proiectării, dar nu definitiv, bineînţeles, iar în uzul cotidian 
pedagogic dobândeşte întâietatea şi domină cu siguranţă: „Proiectarea modernă de tip curricular pune accen-
tul pe obiectivele pedagogice, pe care le urmăreşte procesul de învăţământ, în general, lecţia ca activitate 
didactică principală, în special. Acestora le sunt subordonate pedagogic conţinuturile, metodele de instruire 
şi tehnicile de evaluare. De asemenea, proiectarea curriculară urmăreşte ca între toate componentele activi-
tăţii didactice să existe raporturi de interdependenţă, care asigură instruirii un caracter deschis, perfectibil, în 
cadrul unui învăţământ formativ, centrat pe stimularea dezvoltării personalităţii fiecărui elev” [5]. 

Având descendenţă managerială clară, proiectul achiziţionează în pedagogie o arie semantică şi funcţio-
nală foarte vastă, devenind un instrument inerent de conducere a lecţiei, a grupului şcolar, a instituţiei, a varia 
sectoare distincte de genul: proiecte de activităţi extracurriculare, proiecte de curriculum la decizia şcolii etc. 

Proiectul de dezvoltare a şcolii (PDŞ) ca noţiune abordată şi în managementul strategic porneşte de la 
definirea misiunii instituţionale şi a obiectivelor instituţiei, în corelaţie cu resursele disponibile şi accesibile 
şi caracteristicile mediului cultural şi economic, fiind rezultatul unui proces de clarificări, evaluări şi opţiuni 
determinate de analiza transformărilor şi reformelor educaţionale. Devenind instrument indispensabil pentru 
conducerea de calitate a unei instituţii, PDŞ se elaborează de o manieră complexă şi exhaustivă pentru politica 
instituţională, asigurând dezvoltarea complexă şi durabilă a organizaţiei şcolare şi a procesului de învăţământ, 
abordat holistic, pe de o parte, şi centrarea pe satisfacerea nevoilor beneficiarilor - elevii şi părinţii, pe de altă 
parte. 

Proiectul, ca metodă de învăţare şi evaluare, este o activitate mult mai amplă decât investigaţia şi se efec-
tuează în câteva zile sau săptămâni, având mai multe etape: definirea şi înţelegerea sarcinii, îndeplinirea/ 
rezolvarea ei, prezentarea unui raport asupra rezultatelor obţinute, a produsului realizat în faţa colegilor. În 
afară de proiectul individual, aplicat pe larg în activitate, se recurge deseori, chiar începând cu clasele primare, 
şi la proiectul de grup, care presupune o activitate în comun a unei echipe de elevi pe o durată de timp dinainte 
stabilită şi care realizează anumite obiective educaţionale. În elaborarea unui proiect de grup se parcurg ur-
mătoarele etape: pregătirea elevilor pentru o activitate de proiect; pregătirea elaborării proiectului; desfăşura-
rea activităţilor speciale în afara clasei; elaborarea proiectului poate avea loc în clasă sau în afara clasei, în 
funcţie de vârstă şi de pregătirea membrilor grupului; prezentarea şi elaborarea proiectului este o activitate ce 
se desfăşoară în clasă: expoziţii de desene, machete, joc de roluri, prezentări libere, interviuri, scheme, frize 
cronologice etc. 

Învăţarea bazată pe proiecte este una dintre ideile pedagogice care, deşi are o vechime considerabilă, abia 
în ultima perioadă a căpătat o consistenţă deplină la nivelul practicilor didactice, în care este tratată ca metodă 
interactivă de predare–învăţare ce implică, de regulă, o microcercetare sau o investigare sistematică a unui 
subiect care prezintă interes pentru elevi [3]. 

Pentru prima dată în literatura de specialitate de la noi, problematica proiectului, ca metodă de evaluare, a 
fost prezentată în Ghidul metodologic „Evaluarea rezultatelor şcolare” de A.Stoica, S.Musteaţă [14], de atunci 
începându-şi aplicarea pe larg în sala de clasă, devenind foarte repede o modă de modernizare a actului didactic. 

Ca metodă de învăţare şi evaluare, proiectul este prezentat amplu de Ioan Cerghit în lucrarea „Metode de 
învăţământ, care susţine din start că, fiind iniţiată de J. Dewey, susţinută şi popularizată de W.Kilpatrick, 
„metoda proiectelor a fost încă de la început fundamentată pe principiul potrivit căruia „viaţa este o acţiune, 
şi nu o muncă la comandă şi că şcoala, făcând parte din viaţă, trebuie să-i adopte caracteristicile” [2]. Mai 
precis, a fost inspirată din principiul învăţării prin acţiunea practică, cu finalitate reală (learning by doing), 
ceea ce avea să-i asigure legitimitatea necesară [2]. 

În aceeaşi ordine de idei, I. Cerghit opinează că actualele orientări, izvorâte din necesitatea unei mai 
strânse îmbinări a teoriei cu practica, a instruirii cu activitatea productivă şi cu cercetarea ştiinţifică dau un 
nou impuls provocării proiectelor, însă le atribuie cu totul alte semnificaţii, alte conţinuturi şi un alt loc în 
sistemul activităţii instructive. Astfel, în „pedagogia proiectivă” modernă, proiectul este înţeles ca o temă de 
acţiune–cercetare orientată spre atingerea unui scop bine precizat, care urmează a fi realizată, pe cât posibil, 
prin îmbinarea cunoştinţelor teoretice cu acţiunea practică [2]. 

În cadrul proiectului de grup au apărut unele probleme, fireşti pentru orice tip de instruire intensivă, cum 
ar fi: suprasolicitarea programului de lucru al profesorului şi elevului; lipsa de materiale didactice, ilustra-
tive, literare; necesitatea de a varia tipurile de proiect; relaţiile interpersonale dintre membrii grupului [7]. 
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Sorin Cristea defineşte proiectarea pedagogică ca „activitate de structurare a acţiunilor şi operaţiilor, care 
asigură funcţionalitatea sistemului şi a procesului de învăţământ la nivel general, specific/intermediar şi con-
cret operaţional, conform finalităţilor elaborate în termeni de politică a educaţiei [6]. În acelaşi context, auto-
rul citat anterior oferă o clasificare în funcţie de specificul activităţii de proiectare pedagogică. Analizată din 
perspectiva timpului real, se impun proiecte pedagogice globale (plan, programă) şi proiecte pedagogice eşa-
lonate (proiect pentru activităţi didactice concrete, lecţii). 

În practica pedagogică s-a încetăţenit tradiţia de proiect anual/calendaristic/de lungă durată, parvenit din 
pedagogia rusă, proiectul de scurtă durată al lecţiei şi, mai nou, al unităţii de învăţare – toate având menirea 
să ordoneze, să orienteze, să dozeze efortul cadrului didactic al elevului. Proiectarea curriculară, ca apanaj al 
didacticii postmoderne, centrată pe obiective, apoi pe competenţe, promovează corespondenţa echilibrată a 
predării–învăţării–evaluării, în funcţie de necesităţile reale ale elevului, ca beneficiar-cheie al actului didactic.  

Unitatea de învăţare este un element de noutate în proiectarea curriculară de la noi, fiind o verigă subor-
donată planificării semestriale şi supraordonată unei lecţii, inspirată din literatura de specialitate, importată 
din sisteme educaţionale avansate (Spania, Scoţia, SUA ş.a.), subsumând competenţele specifice, conţinutu-
rile de învăţare şi resursele didactice şi de evaluare [13]. 

În abordarea proiectului pedagogic de orice nivel, Ion Negreţ-Dobridor evidenţiază necesitatea solidarizării 
pedagogiei prin obiective cu pedagogia bazată pe competenţe – ambele având nevoie de o tehnologie educa-
ţională riguroasă şi creativă [12]. 

Aşadar, în sensul larg proiectul este o intenţie sau un set de intenţii de a întreprinde o acţiune cu caracter 
ameliorativ al cărui aspect esenţial îl constituie caracterul anticipativ. 

Conform abordărilor teoretice din punct de vedere managerial-financiar, proiectul constă în „alocarea re-
surselor în vederea atingerii unor obiective specifice, urmărind o abordare planificată şi organizată” (Lentz & 
Rea, 1998), presupunând în mod detaliat un complex de activităţi specifice noi, programate în conformitate 
cu un plan de activităţi, în scopul realizării unuia sau mai multor obiective, într-un interval de timp definit, cu 
ajutorul unor resurse umane, tehnice şi financiare, identificate ca atare. Aşadar, caracteristicile de bază ale 
proiectului sunt: scop definit, caracter realist, complex, colectiv, unic, cuantificabil, multistadial şi localizare 
bine determinată în spaţiu şi timp. Scopul, ca şi componentă esenţială, trece ca un fir roşu şi se operaţionali-
zează la toate etapele: de iniţiere, de definire, de redactare, implementare, evaluare, diseminare şi sustenabi-
litate. 

Dintre cele mai răspândite definiţii ale proiectului, din perspectiva enunţată anterior, mai putem menţiona 
următoarele: 

– conform Comisiei Europene, „un proiect reprezintă un grup de activităţi care trebuie realizate într-o 
secvenţă logică, pentru a atinge un set de obiective prestabilite, formulate de client”; 

– Guvernul României a stipulat în actele legislative „că proiectul este un scop bine definit, care este pre-
văzut a fi realizat într-o perioadă determinată în limitele resurselor alocate şi căruia îi este ataşat un set 
de reguli, obiective şi activităţi”; 

– standardul francez X50–105 consemnează că „proiectul este un demers specific care permite structura-
rea metodică şi progresivă a realităţii ce va veni. Proiectul este definit şi executat pentru a da un răs-
puns la nevoile utilizatorului sau ale unui client şi implică definirea unui obiectiv şi a unor activităţi de 
întreprins, folosind resursele date”; 

– standardul britanic BS6079 susţine că „un proiect ar trebui să aibă următoarele trăsături: să fie nerepe-
titiv; să aibă o noutate din punct de vedere managerial; să implice risc şi incertitudine; să aibă rezultate 
impuse, o calitate determinată, parametri de siguranţă; costurile sunt clar menţionate, iar resursele im-
puse; realizarea se face printr-o echipă constituită în mod special”; 

– conform PMBOK Guide, „un proiect este un efort temporar asumat pentru a realiza un produs, un 
serviciu sau un rezultat unic”, elementele-cheie ale proiectului fiind realizarea unui produs nou, unic, 
folosirea unei structuri temporare unice, utilizarea eficientă a resurselor limitate, ordonarea activităţilor 
după un calendar optim care trebuie respectat, desfăşurarea unor lucrări cu caracter complex şi eterogen; 

– proiectul este o acţiune specifică, nouă, care structurează metodic şi progresiv o realitate viitoare ce nu 
are un echivalent exact [20]. 

Din punct de vedere conceptual, de maniera cea mai simplă, în ciuda varietăţii extrem de mari a proiecte-
lor şi programelor ce există, proiectul poate fi definit ca orice sarcină, care poate fi operaţionalizată în ter-
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meni de obiective, resurse, activităţi şi rezultate. În alte accepţii, proiectul constituie „un efort pe termen 
limitat, întreprins pentru a crea un produs sau serviciu unic” sau „proiectul este un efort bine definit, organi-
zat, temporar şi realizat o singură dată pentru a crea produse sau servicii de unicat, reprezentând o realizare 
cu obiective bine definite, care consumă resurse şi se află sub constrângerea unor elemente, precum timpul, 
costurile şi calitatea”. 

Proiectul este abordat de E. Ignat şi astfel: 
– activitate sau mai multe activităţi corelate care sunt puse în practică în conformitate cu un plan pentru a 

atinge un obiectiv definit într-un anumit interval de timp şi care va finaliza cu atingerea obiectivului; 
– un set de activităţi corelate puse în practică într-un mod organizat, cu punct de început şi punct de 

sfârşit bine definite, pentru a obţine anumite rezultate specifice necesare îndeplinirii unor obiective 
clare; 

– un grup de activităţi care trebuie realizate într-o secvenţă logică pentru a satisface obiective prestabilite;  
– un efort temporar depus pentru a crea, cu resurse limitate, un produs unic sau un serviciu unic; 
– set de activităţi desfăşurate într-o perioadă de timp determinată, planificate şi controlate care au drept 

scop producerea unei schimbări în bine a situaţiei beneficiarilor. 
Având definiţiile de mai sus, putem enumera câteva caracteristici specifice fiecărui proiect: 
• are un scop ce reprezintă practic pozitivarea problemei de la care se pleacă; 
• este realist, în sensul ca scopul lui trebuie sa fie posibil de atins; 
• este unic, adică reprezintă o soluţie specifică la o problemă specifică, într-un anumit context; 
• este bine limitat în spaţiu şi timp, mai exact, se desfăşoară într-un spaţiu concret şi are un început şi un 

sfârşit bine definite; 
• este complex, implicând abilităţi de planificare şi implementare, parteneri, un număr de activităţi, eve-

nimente şi sarcini; 
• este colectiv, adică este derulat de către o echipă şi se axează pe binele unei colectivităţi; 
• este o aventură, pentru că implică risc şi incertitudine; 
• poate fi evaluat, deoarece deţine obiective măsurabile care pot fi evaluate şi care arată dacă ceea ce s-a 

propus iniţial s-a desfăşurat conform planului, la cea mai bună calitate; 
• are un grad de autonomie faţă de celelalte activităţi ale organizaţiei etc.  
Cerinţele cele mai răspândite faţă de un proiect recunoscute aproape unanim, la nivel internaţional, sunt: 
- să fie relevant: să se adreseze unei nevoi reale a şcolii/comunităţii; 
- să ofere o soluţie pertinentă la problema selectată; 
- să producă rezultate măsurabile calitativ şi cantitativ; 
- să fie inovator, clar, logic, riguros, fezabil; 
- să respecte cerinţele formulate de finanţator; 
- obiectivele proiectului să respecte contextul local în care se va desfăşura; 
- să respecte principiul cost–eficienţă; 
- bugetul să includă cheltuieli eligibile etc. 
Dintre clasificările recunoscute ale proiectelor menţionăm: 
• Conform criteriului de amploare a obiectivelor, atestăm proiecte: organizaţionale/instituţionale, locale, 

regionale, naţionale, internaţionale. 
• După natura proiectelor se regăsesc: proiecte sociale, proiecte culturale, proiecte educaţionale, pro-

iecte economice (proiecte de construcţii, de inginerie, de C-D), proiecte artistice, proiecte ecologice, proiecte 
de management etc. 

• După mărime se atestă proiecte mici, care au termene de maxim un an cu valori reduse, predomină 
angajările part–time, au cerinţe tehnologice modeste sau medii şi permit o urmărire directă zilnică. Proiectele 
medii au termene cuprinse între 2 şi 3 ani, cu valori medii, permit angajările part/full-time, au cerinţe tehno-
logice medii şi monitorizarea/urmărirea se realizează prin raportări. Proiectele mari au termene lungi, mai 
mult de 3-5 ani cu valoare ridicată, predomină angajările full-time, au cerinţe tehnologice performante, ape-
lează la instrumente şi programe specifice, iar monitorizarea se realizează prin raportări de control. 

În practica economică un proiect este privit ca o cheltuială pe care o face un agent economic (persoană 
fizică sau juridică) cu scopul de a obţine bunuri şi/sau servicii. Pe de altă parte, un proiect înseamnă şi un 
efort concret pe care-l face agentul economic. Înfăptuirea acestuia are la bază o structură de resurse de o mare 
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diversitate din punctul de vedere al naturii lor (materiale, financiare, tehnice, umane, valutare etc.). Evaluarea 
acestora în expresie bănească este o necesitate în special pentru fundamentarea deciziilor economice ce pri-
vesc proiectul respectiv. Pentru a obţine efecte utile de natură economică, socială, ecologică etc., un proiect 
trebuie privit ca o „cheltuială certă pentru un viitor incert” (Pierre Mosse). 

Noţiunea de proiect implică trei elemente definitorii: durată, risc şi eficienţă. Pentru a avea o privire com-
pletă asupra noţiunii, trebuie să avem în vedere o imagine tridimensională a acestuia, respectiv: contabilă, 
economică şi financiară. 

Conform resurselor bibliografice din domeniul economic, proiectul este un proces unic, constând într-o 
mulţime de activităţi coordonate şi controlate, cu termene de începere şi de terminare, care garantează reali-
zarea unui obiectiv conform cerinţelor specificate incluzând restricţii de timp, cost, resurse. Conform acestei 
definiţii, un proces constă dintr-un set de activităţi planificate şi controlate, desfăşurate într-o perioadă de 
timp determinată, care au drept scop producerea unei schimbări în bine a situaţiei beneficiarilor organizaţiei. 
În acelaşi context, trăsăturile principale ale proiectelor sunt următoarele: simple sau complexe, dar ele au 
unele trăsături constant comune. La fiecare proiect sunt prezente specificaţiile proiectului; planul proiectului 
şi orizontul de timp [16]. 

Conform manualului vienez „Participarea participativă de proiecte”, un proiect include o serie de activităţi 
specifice care trebuie realizate de către persoane responsabile pentru a produce anumite rezultate particulare. 
Proiectul are o dată de început şi una de final, diferind foarte mult de activitatea de rutină în care angajatul 
efectuează acelaşi tip de activitate în fiecare zi, cu schimbări foarte mărunte. Proiectul produce rezultate con-
crete care pot fi văzute sau verificate. 

Spre exemplu, în viaţa unei şcoli construirea unei clădiri este un proiect care include o serie de activităţi: 
alegerea amplasamentului, proiectul arhitectural, procurarea materialelor, construirea fundaţiei, a pereţilor, a 
acoperişului, inspecţii tehnice, supravegherea lucrărilor şi multe altele. În final avem un rezultat concret, o 
casă, o şcoală sau o altă clădire de calitate. 

Crearea de material didactic auxiliar pentru o anumită materie dintr-un anumit an de studiu este de aseme-
nea un proiect. În acest caz, activităţile includ design-ul, alegerea materialelor şi a modului prin care acestea 
devin material didactic, verificarea, testarea şi altele. În final vom avea un material didactic de calitate care 
poate fi utilizat pentru predare şi învăţare [20]. 

Fiecare proiect poate fi privit din perspective diferite, incluzând-o pe cea a diferiţilor actori implicaţi: 
perspectiva proiectului însuşi, perspectiva organizaţiei care derulează proiectul (ex.: ONG sau şcoala), per-
spectiva grupului-ţintă (ex.: elevii sau profesorii) şi perspectiva diverselor organizaţii care sunt afectate sau 
care influenţează proiectul într-un fel sau altul. Aceste patru perspective pot fi reprezentate grafic printr-un 
tetraedru tridimensional. Folosind asemenea imagine, devenim conştienţi de faptul că acest „tot” (cuprinzând 
proiectul, organizaţia, grupul-ţintă şi mediul organizaţional) arată de fiecare dată diferit atunci când îl privim 
dintr-un alt colţ. 

Proiectul însuşi se situează în cadrul unei organizaţii şi priveşte spre „lume” pentru a folosi resursele dis-
ponibile în vederea realizării unui scop formulat în mod precis. Resursele provin nu numai din interiorul orga-
nizaţiei, dar şi din alte părţi ale lumii exterioare, cum ar fi celelalte organizaţii sau grupul-ţintă. Toate activi-
tăţile proiectului se folosesc de aceste resurse pentru a obţine rezultate măsurabile într-un segment particular 
al lumii exterioare. Cel mai relevant aspect al acestui segment este grupul-ţintă. Ţinând cont de faptul că pro-
iectul furnizează anumite servicii particulare, grupul-ţintă este format din acele persoane care ar trebui să 
beneficieze direct de aceste servicii. Ei sunt utilizatorii proiectului. Distincţia aceasta este foarte importantă: 
interesul celor ce dau banii pentru proiect poate fi diferit de interesele celor care beneficiază direct de servi-
ciile oferite. Proiectul trebuie să satisfacă ambele categorii de interese fără a le confunda. Într-o oarecare mă-
sură, proiectul trebuie să ţină cont şi de interesele altor actori şi organizaţii cu care este necesară o anumită 
formă de colaborare în vederea satisfacerii grupului-ţintă, dar şi de cele ale organizaţiilor care furnizează 
resurse sau servicii contractuale, ale grupurilor sociale care interacţionează cu grupul-ţintă sau sunt afectate 
de schimbările din cadrul acestuia şi ale altor organizaţii sau instituţii active în acelaşi domeniu sau care se 
află în concurenţă cu proiectul nostru pentru aceleaşi resurse financiare sau de altă natură. Împreună, ele evi-
denţiază importanţa analizei mediului organizaţional şi a percepţiei din cadrul acestui mediu asupra proiectu-
lui, a organizaţiilor care îl promovează şi grupurilor-ţintă vizate. Acest mediu este compus din diferite orga-
nizaţii, instituţii, grupuri sociale, fiecare având o perspectivă proprie specifică. 
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Succesul unui proiect se realizează prin operaţiile de concepţie, de planificare, monitorizare, evaluare şi 
corectare a devierilor. Managementul proiectului este procesul de organizare şi supraveghere a proiectului 
prin care se asigură realizarea acestuia conform programării, în limitele bugetului şi conform specificaţiilor. 
Menţionăm, în acest sens, următoarele funcţii ale managementului proiectului:  

• planificarea – o gândire anticipată privind etapele ce trebuie îndeplinite pentru atingerea obiectivelor: 
stabilirea activităţilor proiectului şi a resurselor necesare; realizarea GANTT cu programarea în timp a activi-
tăţilor proiectului; un plan al utilizării resurselor; 

• organizarea – în funcţie de planificarea în timp se alocă resursele necesare proiectului şi se delimitează 
procesele; se stabileşte structura organizatorică a echipei de proiect, se repartizează sarcinile fiecărui membru 
al echipei; se alocă resursele materiale şi financiare pe activităţile proiectului; 

• coordonarea – se pune în practică pregătirea şi derularea activităţilor proiectului; se armonizează deci-
ziile şi acţiunile; se monitorizează resursele şi activităţile proiectului; 

• controlul – se apreciază progresul obţinut în direcţia obiectivelor prin monitorizarea elementelor carac-
teristice: resurse, activităţi, rezultate şi impact; se stabilesc criteriile şi indicatorii de performanţă şi, de ase-
menea, standardele de calitate, de încadrare în timp şi cheltuieli; se stabileşte un sistem informaţional între 
membrii echipei de proiect, precum şi între aceştia şi restul organizaţiei. Controlul este o funcţie permanentă 
pe toată durata proiectului; 

• conducerea – se direcţionează oamenii implicaţi prin analiza rezultatelor. Se stabileşte cine are autori-
tatea de a decide şi care sunt limitele de autoritate în coordonarea activităţilor şi alocarea de resurse. 

Bugetul de proiect reprezintă totalitatea nevoilor şi disponibilităţilor financiare pentru proiectul respectiv. 
Managementul financiar al proiectului se realizează în mod similar cu managementul general al acestuia prin 
aplicarea celor cinci funcţii în domeniul financiar. Bugetul de proiect poate fi privit ca o planificare a proiec-
tului din punct de vedere financiar. Bugetul atribuie valoare financiară activităţilor proiectului, în paralel cu 
planificarea activităţilor. Deci, bugetul este un instrument de control al resurselor financiare ale proiectului, 
unde orice abatere este imediat luată în considerare.  

Din 1990 a început să crească gradul de complexitate a cooperării internaţionale în realizarea proiectelor. 
Cooperarea şi-a lărgit acoperirea, s-au schimbat nivelurile de intervenţie şi în centrul atenţiei au apărut noi 
modalităţi de cooperare. În acelaşi timp, sentimentele proaste, foarte des întâlnite în legătură cu rezultatele 
modeste ale asistenţei şi cu cooperarea de dezvoltare ineficientă la nivel bilateral şi multilateral, au făcut să 
fie lansate cerinţe de îmbunătăţire a eficacităţii asistenţei. În faţa instituţiilor de asistenţă a apărut provocarea 
de a atinge rezultate de dezvoltare concrete, măsurabile şi sustenabile. Această centrare pe rezultate este rele-
vantă şi legitimă din două motive. A devenit important ca ţările în curs de dezvoltare să înţeleagă în ce mă-
sură asistenţa externă le poate ajuta să schimbe situaţia. La rândul lor, ţările donatoare şi organizaţiile lor 
trebuie să ştie dacă fondurile acordate şi proiectele finanţate de ele se soldează cu schimbări de durată în aşa 
fel, încât în baza lor să se tragă învăţămintele de rigoare. Începând cu anul 2000, au fost organizate o serie de 
conferinţe internaţionale care au avut scopul de a traduce în realitate aceste cereri de obţinere a unei eficacităţi 
sporite. Pe parcursul acestui proces, comunitatea internaţională a donatorilor şi ţările în curs de dezvoltare au 
convenit asupra a trei angajamente fundamentale:  

 Prin Obiectivele de Dezvoltare a Mileniului, adoptate de Asambleea Generală a ONU în anul 2000, 
150 de state, prin şefii lor de stat prezenţi acolo, au convenit să realizeze 8 scopuri concrete şi măsura-
bile către anul 2015.  

 Principiul managementului orientat spre rezultate de dezvoltare în cadrul proiectelor, programelor 
şi politicilor tuturor actorilor (adică guvernele ţărilor în dezvoltare, instituţiile de finanţare multilate-
rală şi bilaterală, cât şi ONG) a fost susţinut la o serie de conferinţe şi mese rotunde internaţionale 
(Monterrey, 2002; Roma, 2003; Marrakech, 2004; Hanoi, 2007; Accra, 2008).  

 În anul 2005 a fost făcută Declaraţia de la Paris cu privire la Eficacitatea Asistenţei, prin interme-
diul căreia ţările în curs de dezvoltare, organizaţiile multilaterale şi ţările donatoare au convenit cu 
privire la cinci principii de bază ale asistenţei de dezvoltare, au creat un cadru legislativ obligatoriu şi 
au definit o nouă „arhitectură a asistenţei internaţionale”. Declaraţia de la Paris cu privire la Eficienţa 
Asistenţei are menirea să îmbunătăţească eficacitatea asistenţei de dezvoltare la diferite niveluri şi, 
prin intermediul ei, donatorii şi ţările recipiente îşi asumă următoarele obligaţii:  
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− proprietate: ţările partenere (ţările în curs de dezvoltare) preiau controlul asupra politicilor şi 
strategiilor lor de dezvoltare şi efectuează coordonarea măsurilor de dezvoltare;  

− racordare: donatorii îşi racordează asistenţa lor cu strategiile naţionale de dezvoltare, cât şi cu 
instituţiile şi procedurile acestora;  

− armonizare: ţările donatoare coordonează între ele acţiunile lor şi asigură faptul ca acestea să fie 
transparente şi eficiente;  

− management orientat spre rezultate de dezvoltare: se realizează un management al resurselor 
orientat spre obţinerea rezultatelor de dezvoltare şi se îmbunătăţesc procesele de luare a deciziilor;  

− răspundere reciprocă: donatorii şi partenerii poartă egală responsabilitate pentru rezultatele de 
dezvoltare.  

Actorilor implicaţi în dezvoltarea internaţională li s-a cerut să aplice în practică principiile Declaraţiei de 
la Paris. În cazul managementului proiectelor, acest lucru înseamnă că principiile asistenţei de management 
orientate spre rezultat trebuie să fie aplicate pe parcursul întregului ciclu de management al proiectului.  

Managementul orientat spre rezultate presupune ca activităţile să fie orientate spre obţinerea rezultatelor, 
iar prestarea serviciilor, ca parte a proiectelor de dezvoltare, este orientată spre obţinerea schimbărilor rele-
vante de dezvoltare (rezultatelor) în domeniile vizate [9]. 

În concluzie, susţinem că proiectul, ca reţea de sensuri, devenind o prezenţă semnificativă în activitatea 
educaţională, comportă valenţe formative multiple şi durabile şi implică cooperarea intra- şi interinstituţio-
nală întru asigurarea calităţii şi durabilităţii schimbărilor, la nivel naţional şi internaţional. Modelele educa-
ţionale elaborate prin implementarea cu succes a proiectului, axate pe rezultate, se pot replica, în mod eficient 
şi relevant în ţară şi în afara ei, integral sau secvenţial, or, experienţele dobândite sunt verificate şi evaluate, 
de cele mai dese ori, pe baza indicatorilor din managementul performanţei. 
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