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Abstract: This paper deals with the existence and solving the conflicts that can occur running the construction projects.
The conflicts are classified function of their cause during the construction projects. There are conflicts regarding the
execution programs, priorities, labor, technical aspects, procedures, cost and the personality of those involved.

1. CONFLICTELE SI CICLUL DE VIATÃ AL PROIECTULUI DE CONSTRUCTII
Conflictele sunt inerente în viata organizatiilor, iar proiectele de constructii nu constituie o exceptie.
Numãrul mare de persoane implicate, relatiile de interdependentã dintre acestea genereazã în mod
inevitabil conflicte. Desi conflictele nu au întotdeauna un caracter distructiv, fiind câteodatã un factor
de progres prin generarea unor solutii superioare la problemele existente, de cele mai multe ori ele
constituie o piedicã importantã în realizarea obiectivelor proiectului. În loc sã colaboreze pentru
realizarea obiectivelor, pãrtile implicate într-un conflict vor cheltui timp si efort pentru a-si sabota
reciproc actiunile. Cum managementul proiectelor presupune cooperarea între toate pãrtile implicate
pentru obtinerea rezultatelor asteptate, putem concluziona cã abilitãtile în controlarea si/sau rezolvarea
conflictelor sunt extrem de importante pentru managerul si echipa de proiect.
Cauzele principale care genereazã conflicte în ramura constructiilor sunt ambiguitãtile prezente în
cadrul documentelor contractuale, atitudinea contractantilor si beneficiarilor si perceptiile diferite în
legãturã cu ceea ce este considerat corect în derularea contratului de antreprizã.
Ambiguitãtile din cadrul contratului de antreprizã si modul în care acestea sunt interpretate constituie
una dintre cele mai frecvente cauze ale conflictelor ce apar în realizarea proiectelor de constructii.
Datoritã competitiei acerbe pentru câstigarea licitatiilor pentru realizarea lucrãrilor de constructii,
contractantii sunt foarte agresivi, interpretând documentele contractuale în favoarea lor, chiar în cazul
în care nu existã dubii referitoare la limbajul utilizat. De asemenea, datoritã naturii procesului de
licitare, contractantii detin un interval de timp relativ redus pentru a-si pregãti ofertele si pentru a studia
documentele licitatiei si dacã interpretarea lor diferã de cea a proiectantului si a clientului riscã sã se
afle într-o pozitie nefavorabilã. Aceasta va genera de asemenea conflicte, constructorul fiind foarte
putin dispus sã accepte cã si-a fundamentat oferta pe o interpretare gresitã a documentelor licitatiei.
Atitudinile contractantilor si beneficiarilor constituie o altã sursã de conflict. Activitatea de constructii
este un domeniu care solicitã luarea unor decizii rapide si cu implicatii deosebite în ceea ce priveste
costurile, coordonarea unor subcontractanti cu diverse grade de competentã, stabilirea unor relatii
viabile cu furnizorii si beneficiarul, si care prezintã un grad ridicat de risc în ceea ce priveste obtinerea
profiturilor. Acest tip de mediu tinde sã atragã participanti cu o atitudine agresivã si puternic
concurentialã. Beneficiarii cred cã antreprenorii cautã sã obtinã profituri cât mai mari pe seama lor
încercând sã profite de lipsa lor de experientã si cunostinte în domeniu, în timp ce constructorii au

impresia cã beneficiarii concep în mod intentionat proiecte ce prezintã ambiguitãti, pentru a-i forta sã
liciteze preturi - ofertã cât mai joase.
Perceptiile diferite în legãturã cu ceea ce este considerat corect în derularea contratului de antreprizã
reprezintã de asemenea o sursã de conflict. Astfel de conflicte apar atunci când, de exemplu,
contractantul are impresia cã reprezentantul beneficiarului pe santier este prea zelos în inspectarea
lucrãrilor sau în interpretarea obligatiilor contractuale sau atunci când beneficiarul considerã cã
antreprenorul nu dã dovadã de bunã credintã în stabilirea pretului la solicitarea unei modificãri la
proiectul initial sau cã încearcã sã facã economii la realizarea lucrãrilor care ar putea afecta calitatea
acestora.
În functie de natura cauzei care le declanseazã deosebim douã categorii de conflicte: conflictele de
continut si conflictele emotionale.
Conflictele de continut se referã, spre exemplu, la dezacordul fatã de politicile organizatiei, diferente
de opinii privind domeniul de responsabilitate si rolul în cadrul organizatiei si competitia directã pentru
atingerea aceluiasi obiectiv personal. Pentru rezolvarea acestor conflicte, managerul trebuie sã-si
asume rolul de mediator si sã creeze conditiile pentru negociere sau rezolvarea problemei în cadrul
unei sedinte de confruntare.
Conflictele emotionale pot fi rezolvate prin facilitarea de cãtre manager a exprimãrii emotiilor pãrtilor
implicate prin ajutarea acestora în dezvoltarea abilitãtilor de autoexpunere, primire si acordare de
feedback, necesare în stabilirea încrederii interpersonale.
În ambele situatii, managerul nu rezolvã conflictul ci faciliteazã rezolvarea lui de cãtre pãrtile
implicate.
În realitate, conflictele nu pot fi încadrate precis într-o categorie sau în alta, acestea cuprinzând atât
elemente de continut cât si emotionale. De exemplu, douã persoane din cadrul echipei de proiect care
au vederi diferite cu privire la anumite aspecte, intrã în conflict (conflict de continut) si este foarte
probabil sã înceapã sã-si "descopere" reciproc caracteristici care le iritã (conflict emotional). De aceea,
managementul conflictelor necesitã atât abordãri emotionale, cât si cognitive.
Conflictele interpersonale sunt prin natura lor ciclice. Pãrtile aflate în conflict se manifestã numai
periodic, în restul timpului apar alte lucruri mai importante pânã când se întâmplã ceva care
redeclanseazã conflictul. Pentru a controla conflictul managerul trebuie sã identifice ce anume stârneste
conflictul si ce forte împiedicã exprimarea lui. De exemplu, managerul poate limita conflictul prin
limitarea timpul de interactiune dintre persoanele aflate în conflict prin specificul sarcinilor atribuite.
În managementul proiectelor conflictele pot sa apara:
 în cadrul echipei de proiect;
 între echipa de proiect si managerii compartimentelor functionale ale firmei de constructii;
 între echipele de proiect implicate în proiecte ce se desfãsoarã în paralel;
 între echipa de proiect si conducerea superioarã a firmei;
 între echipa de proiect si beneficiar, furnizori, consultanti.
Obiectul acestor conflicte îl pot constitui incertitudinea în legãturã cu relatiile de autoritate /
responsabilitate, diferentele de opinii si interese referitoare la programul de executie, prioritãti, fortã
de muncã, aspecte tehnice, proceduri de lucru sau administrative, costuri, precum si elemente ce tin
de personalitatea pãrtilor implicate.
De-a lungul ciclului de viatã al proiectului de constructii conflictul este o prezentã constantã, care se
manifestã cu diferite grade de intensitate.

Tipul si intensitatea conflictului variazã de asemenea si în functie de categoria de angajati cu care
managerul proiectului interactioneazã.
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*Relatiile dintre cauzele si sursele de conflict (dupã H. J. Thamhaim, “Project Management Workbook”, McGraw-Hill,
1977)

Pentru rezolvarea conflictelor intraorganizationale si a celor cu grupurile cu care interactioneazã,
firmele stabilesc regulamente interne si încheie contracte. Cu toate acestea, pãrtile implicate
interpreteazã diferit prevederile si clauzele acestor documente. Aceastã situatie solicitã utilizarea
negocierii pentru solutionarea conflictelor.
2. CERINTE SI PRINCIPII DE NEGOCIERE PENTRU REZOLVAREA CONFLICTELOR
Specialistii în managementul proiectelor recomandã respectarea urmãtoarelor cerinte în cadrul
negocierilor:
 Metodele de rezolvare / reducere a conflictului utilizate de cãtre managerul proiectului trebuie sã
permitã rezolvarea conflictului fãrã a afecta în mod ireparabil realizarea obiectivelor proiectului.
 Metodele de rezolvare / reducere a conflictului utilizate de cãtre managerul proiectului trebuie sã
permitã si sã întãreascã onestitatea în comportamentul negociatorilor.
 Toate pãrtile implicate în conflict trebuie sã caute solutii care sã satisfacã atât interesele lor
individuale cât si pe cele ale proiectului si firmei de constructii.
Abordarea care asigurã respectarea acestor cerinte este cunoscutã în limbajul negociatorilor ca o solutie
de tip “câstig - câstig”.
Stephen Covey apreciazã cã <<abordarea “câstig - câstig” este o paradigmã a mintii si a sufletului care
cautã beneficiul mutual în toate interactiunile umane. “Câstig - câstig” înseamnã acordul pãrtilor în
legãturã cu solutii satisfãcãtoare pentru toti cei implicati. Viata este privitã ca un spatiu al cooperãrii si
nu ca o arenã a competitiei. Abordarea “câstig - câstig” se bazeazã pe maturitatea, cinstea si
convingerea pãrtilor cã în viatã existã destul pentru toatã lumea, cã succesul unei persoane nu exclude
succesul altora. Abordarea “câstig - câstig” reprezintã credinta în existenta unei a treia alternative. Nu
trebuie sã facem cum vreau eu sau cum vrei tu; existã o cale de a face mai bine.>>.

R. Fisher si W. Ury au creat o tehnicã de negociere în acest spirit, numitã negocierea
principialã, care prevede urmãtoarele recomandãri:
1. Separati oamenii de probleme si emotiile de fapte.
2. Concentrati-vã asupra intereselor comune si nu asupra pozitiilor egoiste ale fiecãruia.
3. Înainte de a încerca obtinerea acordului pãrtilor în legãturã cu solutionarea conflictului
trebuie identificate solutii de tip “câstig - câstig”.
4. Insistati pe utilizarea criteriilor obiective în cadrul negocierii.
O altã abordare pentru rezolvarea eficace si eficientã a conflictelor este negocierea în pasi.
Aceasta permite reprezentantilor pãrtilor aflate în conflict ca, atunci când nu reusesc sã rezolve disputa
la nivelul lor ierarhic, sã se adreseze unui nivel superior. Figura 1 prezintã un exemplu de proces de
negociere în patru pasi care poate fi pus în practicã pentru rezolvarea conflictelor ce pot apare pe
parcursul realizãrii unui proiect de constructii.
Primul nivel este reprezentat de echipa de rezolvare a conflictelor la nivel de santier. Aceasta include
reprezentanti ai beneficiarului, constructorului si proiectantului si urmãreste solutionarea conflictelor în
cadrul unor sedinte regulate.
La al doilea nivel se aflã comitetul de rezolvare a conflictelor la nivel de proiect. Acesta audiazã în
mod impartial pãrtile implicate în conflictele nerezolvate la primul nivel si cautã solutii pentru acestea.
La al treilea nivel se situeazã comisia de arbitraj. În constituirea acesteia o atentie deosebitã trebuie
acordatã selectiei arbitrului independent. Acesta trebuie sã fie un specialist în domeniul în care a
survenit conflictul si sã fie acceptat de cãtre toate pãrtile implicate. Un aspect care trebuie avut în
vedere este stabilirea pãrtilor care vor suporta costurilor cooptãrii specialistului independent în comisia
de arbitraj, astfel încât sã se asigure obiectivitatea acestuia în formularea solutiei. O metodã de selectie
a arbitrului poate fi aceea ca fiecare parte sã nominalizeze trei specialisti dintre care cealaltã sã poatã
alege unul. Dacã pãrtile nu cad de acord procedura se repetã pânã la obtinerea consensului în legãturã
cu un anumit specialist.
NIVELUL 4 - INSTANTÃ DE JUDECATÃ -

NIVELUL 3 - COMISIE DE ARBITRAJ Manager de productie - Contractant
Arbitru independent
Reprezentant al managementului de vârf al
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A CONFLICTELOR LA NIVEL DE
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Administratorul proiectului - Proiectant
Administratorul contractului - Beneficiar
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Sef de santier - Contractant
Inspector - Proiectant

Figura 1 Exemplu de proces de negociere în pasi
(Sursa: J. P. Groton, “Dispute Resolution Devices for the Construction Industry”, The Punchlist, nr. 3, 1990)

Al patrulea nivel este reprezentat de sistemul judiciar. Sistemul negocierii în pasi urmãreste tocmai
evitarea solutionãrii conflictului de cãtre instanta de judecatã deoarece în componenta acesteia nu sunt
specialisti în domeniul constructiilor si, în plus, antreneazã costuri si consumuri de timp importante.
3. SEDINTA DE CONFRUNTARE
Dacã managerul (managerul de proiect, membrii ai echipei de proiect, sefi ai formatiilor de muncã)
considerã cã persoanele aflate în conflict sunt pregãtite pentru a suporta o confruntare directã, poate
alege solutia rezolvãrii conflictului prin facilitarea unei întâlniri în cadrul unei sedinte speciale.
Pentru reusita sedintei de confruntare sunt critice locul, timpul si conducerea procesului decizional
referitor la organizarea sedintei.
Pãrtile implicate trebuie anuntate în prealabil referitor la sedinta de confruntare propusã, data si ora
acesteia fiind necesar sã fie alese într-un moment de minimã încãrcare cu activitate. În ceea ce priveste
locul de desfãsurare al sedintei, dacã este vorba de o confruntarea dintre un sef si subordonatul sãu
trebuie evitatã alegerea biroului sefului ca loc de desfãsurare. În caz contrar, subordonatul nu va putea
fi suficient de sincer în exprimarea cauzelor conflictului. Pentru a egaliza diferentele de putere este
indicat sã se aleagã un loc neutru si eventual sã-i fie permis subordonatului sã-si cheme un coleg în
calitate de aliat. În plus, pãrtile implicate în conflict trebuie sã aibã intentia de a rezolva conflictul.
Aceastã cerintã se poate realiza prin implicarea lor în luarea deciziei cu privire la organizarea sedintei
de confruntare.
Este indicat ca înaintea sedintei de confruntare managerul care îsi asumã rolul de mediator sã discute
individual cu fiecare persoanã pentru a diagnostica natura conflictului. În plus, aceste discutii permit
pãrtilor sã se gândeascã si sã verbalizeze factorii care determinã conflictul fãrã a se îngrijora cã
oponentul va profita de aceastã analizã.
Managerul care mediazã conflictul trebuie sã constientizeze existenta a 3 etape în rezolvarea
conflictelor: diferentierea, integrarea si urmãrirea.
Etapa de diferentiere constã în oferirea posibilitãtii pãrtilor implicate în conflict de a-si descrie pe larg
punctul de vedere. Mediatorul conflictului trebuie sã solicite persoanelor aflate în conflict sã se abtinã
deocamdatã de la cãutarea de solutii. Acestea trebuie sã se rezume la prezentarea problemei în modul
în care fiecare o percepe.
O strategie utilã în etapa de diferentiere a conflictului este încurajarea feedbackului. Se poate cere
fiecãrei pãrti sã reformuleze pozitia exprimatã de partea adversã. De multe ori persoanele aflate în
conflict sunt atât de fixate în propriul punct de vedere si preocupate de a-si exprima propriile
argumente încât nu ascultã ce spun ceilalti.
Utilizând tehnica reformulãrii se reduce nivelul de emotivitate în cadrul discutiei si gradul de
defensivitate ce caracterizeazã relatia dintre persoanele aflate în conflict.
Alte actiuni pe care managerul care mediazã conflictul este util sã le întreprindã sunt:
 stabilirea aspectelor importante care urmeazã sã fie discutate
 provocarea alternativã a reactiilor pãrtilor aflate în conflict

 observarea si precizarea disfunctionalitãtilor în modul în care pãrtile interactioneazã în cadrul
confruntãrii.
În special în partea introductivã a sedintei de confruntare, mediatorul poate considera necesar sã
focalizeze atentia asupra diagnosticãrii cauzelor conflictului precizând aspectele pe care le considerã
importante de abordat în urma discutiilor pe care le-a avut cu fiecare persoanã în parte. În lipsa unui
astfel de demers, pãrtile pot recurge la o atitudine de asteptare, de studiere reciprocã, abordând aspecte
minore. Nimeni nu e dispus sã facã primul o miscare importantã care ar putea fi privitã de celãlalt ca o
încercare de reconciliere si deci ca o slãbiciune.
Mediatorul trebuie sã provoace alternativ exprimarea deschisã a punctelor de vedere ale pãrtilor care
pot manifesta retineri în acest sens de teamã cã adversarul va încerca sã gãseascã punctele slabe ale
argumentelor proprii în loc sã rãspundã deschis la problema de fond.
Dacã pãrtile continuã sã comunice într-o manierã defensivã, mediatorul poate interveni atrãgându-le
atentia asupra modului în care comunicã. El poate de asemenea sã punã sub semnul întrebãrii dorinta
pãrtilor de a rezolva conflictul si cãuta sã obtinã acordul lor în acest sens si asupra necesitãtii
sinceritãtii în procesul de comunicare.
În etapa de integrare mediatorul încearcã sã ajute pãrtile aflate în conflict sã constientizeze punctele de
vedere comune si sã discute rezolvarea acelor probleme asupra cãrora continuã sã aibã opinii diferite.
Mediatorul cautã sã insufle încredere pãrtilor cã existã o solutie la care pot ajunge. De asemenea el
trebuie sã obtinã acordul pãrtilor cu privire la onorarea solutiei negociate si, eventual, în ceea ce
priveste renegocierea solutiei în cazul în care lucrurile continuã sã nu meargã bine. Totodatã,
mediatorul trebuie sã creeze un cadru care sã permitã exprimarea sentimentelor pozitive ale pãrtilor,
sentimente care este de presupus cã existã din moment ce au acceptat sedinta de confruntare.
Etapa de integrare constã în modificarea efectivã a comportamentului pãrtilor. Este necesar sã se
stabileascã o întâlnire ulterioarã care sã aibã loc la mai putin de o sãptãmânã dupã sedinta de
confruntare.
Desi pãrtile au ajuns la o solutie comunã, aceasta presupune o schimbare de comportament care este
dificil de realizat. Va exista o perioadã de tranzitie în care pãrtile nu vor reusi sã implementeze în
totalitate solutia convenitã. În aceastã perioadã conflictul poate reapare persoanele implicate având
tendinta de a reveni la comportamentele cu care sunt obisnuite. Sedintele de urmãrire sunt utile pentru
defularea antagonismelor care apar si pentru recâstigarea implicãrii pãrtilor în modificarea
comportamentului conform solutiei stabilite de comun acord.
Solutionarea conflictelor interpersonale presupune crearea unor situatii în care comportamentul de
cooperare este reciproc avantajos. Aceasta se poate realiza prin :
a. stabilirea unei situatii de muncã în care recompensa poate fi obtinutã numai printr-un comportament
de cooperare.
b. formarea unei relatii de schimb între pãrtile aflate în conflict constând, spre exemplu, în furnizarea
reciprocã de servicii profesionale.
c. schimbarea mediului de muncã. Un exemplu în acest sens poate fi modificarea atributiilor
persoanelor aflate în conflict, în sensul îndepãrtãrii acestora, dacã cauza conflictului este imixtiunea în
activitãtile uneia sau ambelor persoane.

