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Metodologia noastră se bazează pe procese și proceduri de lucru dezvoltate în acord cu standardul
GAPPS(1), care stabilește competențe în ceea ce privește managementul proiectului. De altfel, deși
nu este membru GAPPS(2), standardul a fost preluat în România, aproape în integralitatea lui, de
către Autoritatea Națională pentru Calificări(3), care a dezvoltat un standard ocupațional pentru
managerii de proiect, Cod COR 241919. De la standardul dezvoltat de GAPPS se revendică o serie
de metodologii și/sau programe(4) pentru dezvoltarea abilităților de management a proiectelor,
printre care, PRINCE2(5) și ICB v3.0(6) cartografiază cel mai bine standardul (peste 90%). În paralel,
PRINCE2 și PMBoK(7) se bucură de cea mai largă recunoaștere la nivel global. Având în vedere cele
de mai sus, am considerat PRINCE2 ca fiind metodologia de management care se potrivește cel
mai bine proiectelor pe care le dezvoltăm pentru clienții noștri. Cu toate acestea, suntem deschiși
și îmbrățișăm cu ușurință orice model de management al proiectelor, având în vedere faptul că
toate se revendică, într-o măsură mai mică sau mai mare, în standardul dezvoltat de GAPPS.
Având în vedere faptul că dezvoltarea și/sau implementarea de proiecte co-finanțate din fonduri
europene structurale și/sau de coeziune, sau din alte fonduri nerambursabile, reprezintă una
dintre componentele definitorii ale activității pe care o desfășurăm, o influență majoră asupra
metodologiei noastre de lucru o au standardele pe care Comisia Europenă le recomandă sau le
impune în acest domeniu. În special avem în vedere în cadrul proiectelor co-finanțate din fonduri
europene elementele de management introduse de Comisia Europeană prin PCM(8) și PRAG(9).
În paralel, pachetul de procese și proceduri de lucru ține seama de o serie de metodologii și acte
normative specifice pentru fiecare dintre ”produsele” care trebuiesc realizate în cadrul proiectului
de către noi sau de către alți membri ai echipei de proiect, fie că suntem responsabili pentru
execuția lor sau doar pentru monitorizarea acesteia. Detaliile referitoare la metodologiile specifice
utilizate sunt descrise amănunțit în contractele de consultanță alături de standardele de calitate
pe care trebuie să le întrunească fiecare ”produs” care urmează să îl realizăm în cadrul proiectului.
Procesele și procedurile de lucru sunt dezvoltate și certificate conform SR EN ISO 9001:2008, fapt
pentru care, pe măsură ce înaintăm în proiect fiecare etapă beneficiază pe de o parte de un aport

calitativ substanțial dat de experiența acumulată de noi până în prezent, iar, pe de altă parte, de o
verificare minuțioasă a calității ”produselor”rezultate bazându-ne atât pe criteriile tehnice pe care
acestea trebuie să le îndeplinească, cât și pe observațiile clienților și partenerilor noștri. Încurajăm
astfel orice contribuție onestă pe care am putea să o primim, pentru că, pe baza acestor
contribuții putem să perfecționăm ”produsele” pe care le realizăm. Pe cale de consecință, ne-am
dori să știm de fiecare dată dacă clienții și partenerii noștri sunt mulțumiți și considerăm că este
obligatoriu să știm dacă există vreun motiv de insatisfacție(10).
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