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• Absenta unui limbaj comun tuturor entitatilor 
implicate in domeniul constructiilor (proiectanti, 
constructori, investitori, autoritati, etc.).  

• Necesitatea stabilirii unei terminologii comune, 
definitii, clasificari, conventii, etc. 

• Absenta unui instrumentar care sa eficientizeze 
activitatea de proiectare si de management al 
proiectelor de investitii. 

• Necesitatea standardizarii unor procese, 
proceduri, protocoale CAD/BIM, etc. 

• Lipsa de coerenta si claritate a reglementarilor 
din constructii 

• Necesitatea crearii unui sistem global de 
coordonare si integrare a reglementarilor pentru 
normare, control si verificare. 

• Lipsa unei responsabilizari echilibrate a tuturor 
implicati in proces. 

• Necesitatea precizarii rolurilor si 
responsabilitatilor atat prin norme cat si prin 
instrumente specifice 

• Absenta unei coerente in sistemul legislativ si a 
asumarii de catre proiectare a problemei 

• Necesitatea tratarii cu aceeasi prioritate a 
problemelor legate de protectia mediului, 
economia de energie si costurile globale ale 
proiectului (operare si mentenanta) 

 

1. PROBLEMA / THE DEAL Lipsa unei comunicari si a  unei abordari integrate  pentru toate partile implicate. 
Necesitatea crearii unui model global care sa asigure unitatea si coerenta tuturor proceselor presupuse de un proiect. 

PLANUL DE LUCRU (Plan of Work)  
Model Global pentru Proiectele de investiţii în România 

LIMBAJ COMUN 

INSTRUMENTE DE 
 LUCRU COMUNE 

EXPLICITAREA 
REGULILOR 

JOCULUI 

ROLURI SI 
RESPONSABILITATI 

SUSTENABILITATE 



 
 

Arhitecti, Consultanti, Ingineri, Experti, Peisagisti, 
Urbanisti, etc. 
Asociatii profesionale ale proiectantilor. 
 

Firme de constructii; furnizori de materiale, sisteme 
si tehnologii; antreprize generale; manageri de 
contract. 
 

Din domeniul public si din domeniul privat 
 

Autoritati centrale si locale. 
 

 
 
 

Proprietarii de terenuri, cladiri si sisteme de utilitati 
 
 

2. CLIENTII / THE CLIENTS Clientii sunt reprezentati de toate entitatile implicate in crearea, derularea si utilizarea unui proiect:  
proiectanti, constructori, investitori, autoritati si proprietari. 
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Arhitecti, Consultanti, Ingineri, Experti, Peisagisti, 
Urbanisti, etc. 
Asociatii profesionale ale proiectantilor. 
 

Firme de constructii; furnizori de materiale, sisteme 
si tehnologii; antreprize generale; manageri de 
contract. 
 

Din domeniul public si din domeniul privat 
 

Autoritati centrale si locale. 
 

Inspectoratul de stat in constructii, Inspectoratul 
pentru situatii de urgenta, Inspectoratul pentru 
protectia muncii, Agentia de protectie a mediului, 
etc. 
 

Organizatii comunitare, ONG-uri 

3. UTILIZATORUL / THE MARKET Utilizatorii sunt toti cei implicati in procesul de derulare a unui proiect de investitie: proiectanti, constructori, 
investitori, autoritati, institutii de control si avizare, alti factori interesati. 
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4. PROPUNEREA / THE PRODUCT  Schema sumara a modelului propus cu introducerea modificarilor, adaugirilor, adaptarilor fata de modelul 
britanic. Va fi completat cu specificatiile pentru fiecare celula a matricii. 
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STADII ALE CICLULUI DE VIATA AL PROIECTULUI DE INVESTITIE(CA PRODUS) 
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5. IMPACT FINANCIAR / FINANCIALS Beneficiile financiare vor rezulta din rentabilizarea activitatilor din domeniul constructiilor in toate 
compartimentele: proiectare, executie, planificare, exploatare, etc. 
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PENTRU PROIECTANTI 

Eficientizarea activitatilor de proiectare prin 
comunicarea eficienta dintre specialitati, clarificarea 
rolurilor si responsabilitatilor fiecarei parti duce la 
reducerea timpului si automat la reducerea 
costurilor de proiectare. 
 

 
 

PENTRU CONSTRUCTORI 

Acest tip de model este un suport foarte util in 
schimbarea mentalitatii constructorilor in ceea ce 
priveste relatia atat cu proiectantul cat si cu 
investitorul, de la o relatie de adversitate la una de 
colaborare, ce nu poate fi decat in beneficiul 
tuturor, mai ales al constructorului. 

 
 

PENTRU INVESTITORI 

Modelul propus tine cont de toate tipurile de 
achizitie/ contractare posibile, oferind investitorilor 
alegerea celei mai convenabile formule in raport cu 
specificul fiecarui proiect in parte. Costurile de 
exploatare sunt luate in considerare in bugetul 
general al proiectului inca din faza de analiza de 
inceput a proiectului 

 
 

PENTRU AUTORITATI 

Procedurile de avizare se vor simplifica, se va reduce 
timpul de autorizare, ceea ce va fi un beneficiu in 
favoarea economiei nationale in general. 

 
 

PENTRU PROPRIETARI 

Faza de studii preliminare care fundamenteaza 
proiectul va aduce proprietarilor beneficii financiare 
din utilizarea la nivel maxim a bunurilor lor. 



6. IMPACT ASUPRA PROFESIEI / IMPACT Rezulta in principal din schimbarea raportului dintre activitatile de rutina si cele creative in avantajul 
creativitatii, reducand birocratia, ambiguitatile si lipsa de coordonare intre participantii la proces. 
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TIMP 

Matricea globala ‘PLANUL DE LUCRU’ constituie un 
instrumentar si un standard comun care are toate 
atributele pentru eficientizarea resurselor de timp in 
fiecare etapa a desfasurarii unui proiect. 
 

 
 

COST 

Modelul propus ajuta la urmarirea eficienta a 
costurilor pe tot parcursul ciclului de viata a 
proiectului si luarea in considerare a impactului 
major pe care il prezinta stadiul de exploatare 
asupra bugetului general al proiectului. 
 

 
 

EFICIENTA 

Utilizarea unui model standard de tipul celui propus 
asigura sporirea eficientei in toate etapele de 
desfasurare a proiectului de investitie printr-o mai 
clara atribuire a rolurilor si responsabilitatilor 

7. AVANTAJ COMPETITIV / THE EDGE Modelul propus este gandit pentru a asigura atat eficienta tuturor activitatilor presupuse de derularea 
unui proiect de investitii cat si o utilizare eficace a resurselor de timp si de cost 
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8. REZULTATUL VISAT / THE TEAM’S DREAM Scopul echipei noastre este de a propune spre insusire tuturor asociatiilor profesionale 
patronale si autoritatilor un astfel de model global de coordonare si integrare in constructii 
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Lipsa unei comunicari si a  unei abordari integrate  pentru toate 
partile implicate. 
Necesitatea crearii unui model global care sa asigure unitatea si 
coerenta tuturor proceselor presupuse de un proiect. 
 
Clientii sunt reprezentati de toate entitatile implicate in crearea, 
derularea si utilizarea unui proiect:  
proiectanti, constructori, investitori, autoritati si proprietari. 
 
Utilizatorii sunt toti cei implicati in procesul de derulare a unui 
proiect de investitie: proiectanti, constructori, investitori, 
autoritati, institutii de control si avizare, alti factori interesati. 
 
Schema sumara a modelului propus cu introducerea modificarilor, 
adaugirilor, adaptarilor fata de modelul britanic. Va fi completat cu 
specificatiile pentru fiecare celula a matricii. 
 
Beneficiile financiare vor rezulta din rentabilizarea activitatilor din 
domeniul constructiilor in toate compartimentele: proiectare, 
executie, planificare, exploatare, etc. 
 
Rezulta in principal din schimbarea raportului dintre activitatile de 
rutina si cele creative in avantajul creativitatii, reducand birocratia, 
ambiguitatile si lipsa de coordonare intre participantii la proces. 
 
Modelul propus este gandit pentru a asigura atat eficienta tuturor 
activitatilor presupuse de derularea unui proiect de investitii cat si 
o utilizare eficace a resurselor de timp si de cost. 
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