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Dimensiunea unui proiect software



INTRODUCERE

Noțiuni introductive

• Un proiect software are două dimensiuni principale: 

▫ Ingineria proiectului

 Se ocupă cu dezvoltarea efectivă a proiectului

 Se concentrează pe aspecte precum design, cod, testare

▫ Managementul proiectului

 Planificarea și controlul activităților de inginerie în scopul

atingerii obiectivelor proiectului

 costuri

 timpi de execuție

 Calitate
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If you don't stand for something, you'll fall 

for anything.
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Dimensiunea unui proiect software

Proiecte mici : Proiecte mari:

• Echipe formate dintr-un număr 

redus de persoane

• Durată de câteva săptămâni

• Metode informale de management 

și dezvoltare

▫ email-uri

▫ câteva termene limită

▫ comunicare verbală

• Echipe mari; durată câteva luni

• Taskuri este efectuate cu atenție; 

metode bine cunoscute

• Fiecare produs intermediar este 

documentat riguros și verificat

• Task-urile sunt planificate și

urmărite pas cu pas

• Rigurozitate și formalitate 

crescută
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INTRODUCERE

Proces

• O secvență de pași ce trebuiesc urmați pentru a executa

cu succes o activitate (un task)

• Într-o organizație

▫ Reunește experiența inginerilor și a managerilor de proiect
(experiența dobândită din execuția cu succes a unor proiecte anterioare).

• Esențiale pentru

▫ Planificarea cu succes a unui proiect

▫ Pentru evitarea unor capcane ce pot duce la eșecul

proiectului.
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INTRODUCERE

Avantajele utilizării proceselor

• Un cumul de cunoștințe colective

• Rol esențial în estimarea succesului/eșecului unui proiect

• Nici o organizație nu poate învăța din experințele trecute

fără a defini și folosi procese

• Definirea a ceea ce trebuie făcut și cum = 80% din totalul

de muncă într-un proiect obișnuit

▫ Procese definite riguros => doar 20%
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Procesul de management al 

proiectului
Trei etape principale:

1 • Planificarea proiectului

2 • Execuția proiectului

3 • Închiderea proiectului


