
 
Bara de instrumente Acces rapid 
Personalizați această zonă astfel încât comenzile dvs. 
preferate să fie întotdeauna vizibile.

 
Explorați comenzile de pe panglică 
Fiecare panglică are grupuri, iar fiecare grup are un set de 
comenzi asociate.

 
Gestionați proiecte 
Deschideți, salvați, imprimați 
și partajați proiecte. De 
asemenea, modificați opțiunile 
și setările de cont în această 
vizualizare.

 
Afișați sau ascundeți panglica 
Faceți clic pe Opțiuni de afișare pentru panglică sau apăsați 
CTRL+F1 pentru a ascunde sau a afișa panglica.

 
Modificați vizualizările  
Lucrați mai rapid în vizualizarea 
corectă. Alegeți Diagramă Gantt, 
Utilizare activitate, Planificator de 
echipă sau Foaie de resurse.

 
Măriți sau micșorați 
Deplasați glisorul de zoom 
pentru a mări sau a micșora 
scala de timp.

 
Vedeți informații despre activități într-un singur loc 
În partea stângă, informațiile despre activități se află 
în rânduri și coloane ușor de scanat. În partea dreaptă, 
informațiile despre durată sunt reprezentate grafic ca 
bare pe o scală de timp, toate într-o singură vizualizare. 

 
Afișați sfaturi pentru taste 
Dacă preferați să utilizați 
tastatura, apăsați Alt pentru a 
afișa tastele care vă permit să 
accesați comenzile din panglică. 
 
Și da, comenzile rapide de 
la tastatură pe care le utilizați 
înainte vor funcționa încă.

Ghid de pornire rapidă 
Microsoft Project 2013 arată diferit de versiunile anterioare, așa că am creat acest ghid pentru a vă ajuta să 
minimizați curba de învățare. 



Iată cum să începeți cu 
Project 2013  
 
 
Primul lucru pe care îl vedeți când deschideți Project 2013 este un aspect complet 
nou. Dar nu vă opriți acolo. Priviți mai de aproape pentru a vedea cât de mult a 
evoluat de la Project 2007. În loc să vă lase într-un fișier necompletat, Project 2013 
vă duce la un centru cu o singură oprire pentru începerea unui proiect. Faceți clic 
pe Fișier > Nou, apoi începeți lucrul la proiect. 

Patru pași spre managementul 
de proiect  
 
 
Dacă nu sunteți familiarizat cu managementul de proiect, Project 2013 vă poate 
oferi un start potrivit cu Ghidul Project predefinit. Pentru a începe, faceți clic pe 
Fișier > Nou > Introducere. 

În timp ce vă gândiți la un nou proiect, răsfoiți prin șabloanele comune de proiecte, 
importați informații din Excel sau dintr-un site SharePoint sau faceți pur și simplu 
clic pe Proiect necompletat pentru a obține o diagramă Gantt nouă. Puteți 
deschide proiecte anterioare de pe computer, din rețea, din Project Online sau 
chiar de pe OneDrive.

Cu acest ghid în patru pași, veți afla cum să planificați activități, să creați o 
cronologie, să raportați progresul și apoi să colaborați cu echipa folosind 
SharePoint și Lync, totul fără a ieși din Project.



Lucruri pe care este posibil să le căutați 
Utilizați lista de mai jos pentru a găsi unele dintre cele mai comune instrumente și comenzi din Project 2013.

Pentru... Faceți clic pe... Apoi căutați în...

Deschiderea, salvarea, exportul, imprimarea sau partajarea proiectului 
în SharePoint, pe OneDrive sau în cloud utilizând Project Online

Fișier Vizualizarea Backstage (faceți clic pe comenzi în partea stângă a 
acestei vizualizări).

Conectarea activităților, anularea conectării activităților, schițarea 
activităților, actualizarea lucrului la un proiect sau crearea unui jalon

Activitate Grupul Planificare.

Adăugarea de persoane, micșorarea volumului de lucru, crearea unui 
fond comun de resurse

Resursă Grupurile Inserare, Atribuire și Nivel.

Crearea unui raport vizual, exportul unui raport în Excel sau Visio sau 
compararea proiectelor

Raport Grupul Vizualizare rapoarte.

Setarea unui nivel de referință pentru proiect, crearea unui proiect 
coordonator sau crearea de coduri WBS pentru activități

Proiect Grupurile Inserare, Proprietăți și Planificare.

Vizualizarea datelor de proiect în diagrama Gantt, în cronologie sau 
într-un calendar

Vizualizare Grupurile Vizualizări activitate, Vizualizare scindată și Vizualizări 
resurse.



Puneți în evidență datele din 
Project 
 
 
Cu Project 2013, puteți crea rapoarte concise, colorate, profesioniste, fără a trebui 
să exportați datele în alt program. Adăugați imagini, diagrame, animație, linkuri și 
altele, tot ce vă trebuie pentru a partaja clar și eficient informațiile despre starea 
proiectului cu participanții direct interesați și cu membrii echipei. 

Urmăriți căile de activitate 
 
 
Diagrama dvs. Gantt arată ca o grămadă de spaghete? Pentru un proiect complex, 
diagrama Gantt poate începe să arate ca un nod dezordonat de bare și linii de legătură. 
Pentru a rezolva acest lucru, puteți evidenția lanțul de legături (sau calea de activitate) 
pentru orice activitate. În diagrama Gantt, faceți clic pe Format > Cale de activitate.  

Faceți clic pe fila Raport (nouă în Project 2013), apoi selectați raportul dorit. Multe 
dintre instrumentele de desenare a raportului sunt la fel pentru Excel, Word, 
PowerPoint și Project.

Atunci când faceți clic pe o activitate, toate activitățile sale predecesoare apar într-o 
singură culoare și toate activitățile sale succesoare apar în altă culoare.



Utilizați Project Online 
 
 
Dacă aveți Project Online, puteți accesa o versiune completă de Project de aproape 
oriunde, chiar și pe PC-uri care nu au Project 2013 instalat. Nu aveți nevoie decât 
de o conexiune la internet și de un PC care rulează Windows 7 sau o versiune mai 
recentă. 

Discutați cu echipa dvs.  
 
 
Dacă utilizați Lync 2013 în organizația dvs., Project 2013 are noi modalități de a 
vă ajuta să păstrați legătura cu membrii echipei. Obțineți actualizări de progres, 
adresați întrebări rapide sau purtați discuții strategice pe termen lung, totul fără 
a închide Project. Treceți pur și simplu cu mouse-ul peste un nume și începeți o 
sesiune IM, un e-mail sau chiar un apel telefonic. 

Cu Project Online, veți avea întotdeauna cea mai recentă versiune, deoarece 
actualizările serviciului sunt automate.

De asemenea, puteți discuta prin chat video cu un membru al echipei pentru a 
obține cele mai recente știri despre starea proiectului, a răspunde la întrebarea unui 
participant direct interesat sau a vă întâlni față în față cu un furnizor din colțul opus 
al lumii.



Cum lucrați cu persoane care nu au 
Project 2013 
Iată câteva lucruri de reținut atunci când partajați sau faceți schimb de fișiere cu 
persoane care utilizează o versiune mai veche de Project.

În Project 2013... Ce se întâmplă? Ce trebuie să fac?

Deschideți un proiect 
care a fost creat cu 
Project 2007.

Proiectul se deschide în Project 2013, însă veți vedea [Mod compatibilitate] 
pe bara de titlu. Acest lucru vă spune că proiectul este salvat în formatul de 
fișier mai vechi, care nu recunoaște caracteristici mai noi, precum cronologia, 
activitățile planificate manual și câmpurile noi. 
 
Dacă doriți să utilizați toate caracteristicile disponibile pe care le oferă 
Project 2013, va trebui să efectuați conversia proiectului la cel mai nou format 
de fișier.

Înainte de a efectua conversia unui proiect mai vechi, gândiți-
vă dacă aveți de colaborat cu persoane care încă mai utilizează 
Project 2007. Dacă răspunsul este da, se recomandă să continuați 
lucrul în Modul de compatibilitate. 
 
Dacă niciuna dintre persoanele care lucrează la proiect nu utilizează 
Project 2007, se recomandă să efectuați conversia proiectului la 
formatul cel mai nou. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe Fișier > 
Salvare. Vi se va solicita să salvați proiectul în formatul 2013.

Salvați proiectul dvs. ca 
fișier Project 2010.

Proiectul se deschide în Project 2013 fără limitări de caracteristici. Nu este necesar niciun upgrade de format de fișier. Proiectele din 
formatele Project 2010 și Project 2013 pot fi partajate și utilizate 
împreună fără nicio conversie.

Salvați proiectul în 
formatul Project 2007.

Retrogradarea unui proiect la Project 2007 dezactivează caracteristicile noi 
care sunt disponibile în Project 2013 (inclusiv planificarea manuală, raportarea 
vizuală, câmpurile noi și vizualizarea cronologie), dar acest lucru face proiectul 
compatibil pentru partajare cu alte persoane care utilizează încă Project 2007.

După conversia unui proiect de la Project 2013 la vechiul format 
Project 2007, nu uitați să inspectați vizualizările unde este posibil 
să fi utilizat caracteristici mai noi, cum ar fi planificarea manuală, 
raportarea vizuală, câmpurile noi și vizualizarea cronologie. Datele 
de proiect care au fost create cu caracteristici mai noi pot să nu fie 
vizibile sau editabile în formatul Project 2007.


