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Based on the development of new communication and data transfer technologies, the 
mobile solutions for the management process have been able to provide new ways to conduct 
management actions. This environment describes methods and tools available only here, 
which will bring information, speed and efficiency to any stage and component of the man-
agement process. The paper takes into discussion the impact of the technological development 
on the management process paradigm. The paper presents the main aspects regarding the 
business and management models used in mobile management. The role of mobile multimedia 
informatics applications in mobile management is highlighted. 
Keywords: project management, mobile, digital rights management.  
 

isteme de comunicaţii mobile 
Luând în considerare avantajele pe care 

noile tehnologii de comunicaţie le aduc pro-
cesului de management, persoanele implicate 
în managementul de proiecte vor dispune de 
mult mai multe informaţii cu un nivel de cali-
tate crescut şi vor utiliza o serie de instru-
mente software care să optimizeze activităţile 
derulate prin minimizarea nivelului de resur-
se consumate şi prin maximizarea calităţii. În 
final, aceasta conduce la luarea de decizii 
mai bune, la realizarea unor analize mai pre-
cise şi la obţinerea de rezultate îmbunătăţite. 
În ciuda costurilor ridicate necesare pentru a 
implementa şi a menţine un sistem de comu-
nicare care să asiste activităţile procesului de 
management, în final, beneficiile şi costurile 
scăzute datorate unui transfer ineficient de 
date vor evidenţia importanţa acestei resurse. 
Acest instrument, va influenţa modul în care 
multe din activităţile proiectului se vor desfă-
şura. 
De exemplu, un panou de informare virtual 
accesibil prin intermediul reţelei intranet a 
organizaţiei, permite membrilor echipei să 
expună idei, îngrijorări şi păreri legate despre 
activităţile proiectului. Utilizarea acestui in-
strument software va reduce numărul de în-
tâlniri şi şedinţe astfel încât să fie realizate 
doar acelea care sunt importante pentru pro-
iect şi în care se iau decizii cu privire la mo-
dul de continuare a proiectului. 
De asemenea, sistemele software de control 
şi distribuţie a fişierelor permit o mai bună 

gestiune a datelor şi un acces mai sigur la in-
formaţie decât sistemele clasice bazate pe 
dosare şi foi de hârtie printate. Multitudinea 
de avantaje ale unui astfel de sistem dată de 
permanenţa serviciului, posibilitatea accesării 
resurselor de la distanţă şi nivelul ridicat de 
protecţie a datelor reprezintă un argument 
important în luarea deciziei de implementare 
a unui astfel de sistem. 
Aceste aplicaţii informatice incorporează fa-
cilităţi care înregistrează informaţii cu privire 
la utilizator, la documentul modificat sau ac-
cesat şi la momentul acţiunii. 
Pentru marea majoritate a proiectelor, etapa 
de analiză a ciclului lor de dezvoltare este ca-
racterizată de o multitudine de întâlniri cu 
beneficiarul proiectului având drept scop co-
lectarea de informaţii pe baza cărora să fie 
definite specificaţiile şi obiectivele finale ale 
proiectului. În unele cazuri, aceste activităţi 
contribuie la creşterea costurilor proiectului 
fără a aduce beneficii acestuia deoarece la în-
tâlnire: 
- lipsesc persoane implicate în proiect; 
- din diferite motive nu sunt puse la dispozi-
ţie toate informaţiile necesare; 
- clientul modifică specificaţiile definite în 
urma discuţiilor precedente. 
Utilizarea tehnologiilor de comunicaţie mo-
bile îmbunătăţeşte modul de derulare a unei 
întâlniri pentru că permit: 
- acces la resurse virtuale de la distanţă; un 
raport salvat sub forma unui document este 
accesat prin intermediul reţelelor intranet sau 
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a Internetului; în acest mod, fie că persoana 
se găseşte în propriul birou fie că se află la 
locaţia clientului are la dispoziţie toate resur-
sele informaţionale de care are nevoie; 
- întâlniri de virtuale; o întâlnire cu membrii 
echipei de management al proiectului ce are 
loc la beneficiar generează o serie de costuri 
datorate transportului şi asigurării cazării tu-
turor persoanelor; acestea sunt reduse la mi-
nimum prin transpunerea evenimentului în 
mediul virtual utilizând o conexiune la Inter-
net care să faciliteze o video conferinţă; 
- contact permanent între membrii proiectu-
lui; echipa ce asigură managementul proiec-
tului dezvoltat este formată din mai multe 
persoane, fiecare având un rol bine definit; 
fiecare persoană realizează diferite funcţii, 
însă pe ansamblu ei acţionează unitar prin in-
termediul echipei din care fac parte, 
coordonându-se şi comunicând între ei pentru 
a atinge obiectivul comun, realizarea proiec-
tului; se consideră problema analizei, împre-
ună cu beneficiarul proiectului, a diferitelor 
soluţii viabile pentru a evidenţia probleme 
curente sau posibile ce pot apărea în dezvol-
tarea viitoare a proiectului; pentru a identifi-
ca acţiuni viitoare, a căror execuţie sa condu-
că la atingerea obiectivelor şi la rezolvarea 

problemelor, este nevoie ca deciziile să fie 
bazate pe analize obiective şi complete a da-
telor obţinute; pentru aceasta, este nevoie ca 
datele să fie transmise unui membru al echi-
pei de management  al proiectului care dis-
pune de experienţa necesară prelucrării in-
formaţiilor; sistemul de comunicaţie asigură 
permanenţa procesului de comunicare  chiar 
dacă persoana ce primeşte datele de prelucrat 
nu se găseşte la aceeaşi locaţie cu sursa; pe 
baza acestei situaţii, soluţia scenariului ante-
rior este dată de transferul electronic a date-
lor prin intermediul reţelei de calculatoare şi 
de primirea rezultatului analizei în aceeaşi 
manieră; astfel,  activităţile derulate în cadrul 
procesului de management beneficiază de pu-
terea de procesare a diferitelor soluţii de reţe-
le şi sunt reduse la minim costurile şi timpul 
necesare transferului de documente.  
Transferul datelor între membrii echipei ce 
asigură managementul proiectului, este des-
cris în figura 1. 
Factorul principal necesar derulării de proce-
se de management mobil de proiecte este dat 
de implementarea tehnologiilor wireless în 
sistemul de comunicaţie. 

 
Fig. 1.Transferul de date între membrii echipei manageriale. 

 
 
Caracteristici ale procesului de manage-
ment mobil 
Dinamica mediul socio-economic a impus o 
nouă dimensiune procesului de management 
de proiecte. Există proiecte complexe care 
necesită ca anumite componente să fie consi-

derate sub-proiecte autonome. Există organi-
zaţii care derulează multiple proiecte ce sunt 
fie independente unele de alte, fie corelate. 
Nivelul de complexitate al situaţiilor şi nu-
mărul mare de componente ale unui proiect a 
condus la necesitatea ca managerii să super-
vizeze şi să evalueze situaţiile în locaţii dife-
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rite aste încât să fie în contact direct cu facto-
rii ce le influenţează direct. Această nevoie 
constantă de a fi în contact cu întregul proces 
şi cu alţi membrii ai echipei de management 
impune existenţa unui mediu de comunicare 
care să elimine dezavantajele şi limitele pozi-
ţionării în afara oficiului central de coordona-
re a proiectului. 
O componentă importantă a procesului de 
management mobil este cea tehnologică. 
Aceasta asigură mijloacele fizice necesare 
derulării întregului proces şi este bazată pe 
dispozitive de comunicare mobilă ca telefoa-
ne mobile, PDA-uri, reţele de calculatoare 
wireless. Implementând aceste dispozitive, 
devine posibil transferul şi comunicarea efi-
cientă a datelor la distanţă utilizând o gamă 
variată de instrumente: întâlniri virtuale, poş-
tă electronică, acces la baze de date de la dis-
tanţă pentru utilizatori multipli. 
Prin prisma nivelului mare de informaţii ne-
cesar derulării procesului de management şi a 
complexităţii complexităţi proiectului, nu es-
te suficient ca în mediul real al managemen-
tului mobil de proiecte să fie utilizate doar 
această gamă restrânsă de instrumente. 
Este necesar un sistem complex de comuni-
care şi transfer de date care să asiste manage-
rii de proiecte la: 
- prelucrarea de cantităţi importante de date; 
proiectele au multiple etape şi activităţi ce se 
execută în acelaşi timp şi fiecare tip de pro-
iect prezintă particularităţi ce generează in-
formaţii suplimentare; sursele datelor sunt 
reprezentate de factori ce influenţează activi-
tăţile, de rezultatele finale şi cele intermedia-
re şi de nivelurile resurselor, respectiv cos-
turi; acest sisteme de date şi informaţii trebu-
ie să fie prelucrat pentru a oferi managerilor 
baza informaţională care să le permită să eva-
lueze situaţia curentă şi să decidă asupră ac-
ţiunilor viitoare; 
- luarea de decizii în timp mai scurt; sub in-
fluenţa directă a complexităţii proiectului şi a 
sistemului de factori, decizia trebuie să ia în 
considerare surse multiple de informaţii şi 
trebuie să fie bazată pe analiza anterioară a 
unei cantităţi mari de date ce caracterizează 
situaţia curentă; absenţa unui sistem informa-
tic care să automatizeze procesarea datelor 

conduce la obţinerea rezultatelor într-o pe-
rioadă mai mare de timp şi la creşterea riscu-
lui obţinerii unor rezultate eronate; 
- comunicarea informaţiilor, rezultatelor şi 
deciziilor într-un timp scurt către membrii 
echipei proiectului; managementul mobil este 
caracterizat de deplasarea continuă a perso-
nalului implicat pentru a menţine contactul 
cu beneficiarii proiectelor şi pentru a acoperi 
locaţii diferite în care componente ale proiec-
tului final sunt realizate; 
- simularea situaţiilor complexe; luând în 
considerare multitudinea, diversitatea şi 
complexitatea factorilor care influenţează 
într-o manieră directă sau indirectă procesul 
de management, este necesar ca coordonato-
rii de proiect să aibă resursele şi instrumente-
le cu care să simuleze situaţii posibile cunos-
când valorile factorilor sau doar a unora; 
acest sistem are o importanţă ridicată în si-
tuaţiile de analiză comparată, în care se deci-
de realizarea unei acţiuni dintr-o mulţime de 
alte posibilităţi 
- estimarea rezultatelor finale sau parţiale; 
pentru un manager este important ca  decizia 
şi modul de continuare a proiectului să fie lu-
ată pe baza analizei rezultatelor curente, dar 
şi a estimărilor viitoarelor obiective; pentru a 
face posibil acest lucru, managerul de proiect 
trebuie să dispună de date care să descrie 
procesul şi care utilizate împreună cu instru-
mentele informatice să fie utilizate pentru a 
estima impactul unor situaţii, riscuri sau eve-
nimente viitoare. 
Pe lângă caracteristicile cunoscute ale proce-
sului de management de proiecte [Bodea 
2000], modelul managementului mobil pre-
zintă o serie de caracteristici particulare deri-
vate din implementarea tehnologiei comuni-
caţiilor în gama instrumentelor utilizate. Par-
te din aceste caracteristici prezintă o impor-
tanţă mai mare din acest punct de vedere sau 
sunt luate în considerare pentru prima dată 
pentru a caracteriza procesul de management 
al proiectelor: 
- securitatea descrie toate metodele şi tehni-
cile utilizate pentru a proteja datele împotriva 
evenimente dezastruoase sau a furtului; fiind 
bazat în totalitate pe transferul mobil de date, 
managementul mobil al proiectelor utilizează 
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date în format digital pentru a facilita transfe-
rul electronice de date; această soluţie de 
comunicare este vulnerabilă la atacuri elec-
tronice în care datele pot fi distruse sau pot 
ajunge la părţi neimplicate în proiect, dar ca-
re să le utilizeze în beneficiul lor; mare parte 
a informaţiilor generate de un proiect se 
compun din date financiare, rezultate ştiinţi-
fice sau de program, ce au fost determinate 
cu costul a numeroase resurse; pierderea sau 
alterarea acestor date într-un transfer electro-
nic poate avea un impact major asupra dez-
voltării viitoare a proiectului; de asemenea, 
publicarea neautorizată a acestor informaţii 
poate influenţa negativ relaţia cu partenerii 
sau terţe părţi; asemenea metodelor clasice 
de protejarea a informaţiilor prin care docu-
mentelor puse în dosare sunt depuse în seif-
uri sau numele clienţilor importanţi sunt în-
locuite cu nume de cod, transferul electronic 
al datelor trebuie să fie supus proceselor de 
criptare, iar datele trebuie memorate în dis-
pozitive de stocare a informaţiei cu acces res-
tricţionat; 
- consistenţa descrie gradul în care aceleaşi 
date localizate pe dispozitive diferite au va-
lori egale; descriind un mediu de comunicaţii 
mobile, managementul mobil utilizează  dis-
pozitive variate pentru a se asigura situaţia în 
care fie care membru al echipei are informa-
ţiile necesare realizării activităţilor sale; aces-
te instrumente stochează şi transmit cantităţi 
mici de date ce reprezintă părţi ale bazei de 
date asociate proiectului; sistemul utilizat 
pentru a facilita şi a gestiona transferurile in-
formaţionale trebuie să garanteze nivelul de 
consistenţă cerut, fiecare dispozitiv având 
imaginea actuală şi corectă a datelor;  
- gradul de utilizabilitate reprezintă efortul 
necesar pentru a citi, înţelege, interpreta şi 
utiliza datele; fiecare membru al echipei are 
roluri variate în procesul de  management al 
proiectului şi prin prisma acestui lucru ace-
laşi set de date poate prezenta semnificaţii di-
ferite pentru fiecare în parte; sistemul de co-
municare ce reprezintă baza procesului de 
management mobil trebuie să implementeze, 
prin intermediul aplicaţiilor software instala-
te pe dispozitivele mobile, metode variate de 
reprezentare a datelor care să le evidenţieze 

semnificaţia în funcţie de necesităţi; de 
exemplu graficul de derulare a întregului pro-
iect este important pentru nivelul superior al 
managementului proiectului, însă pentru şe-
ful unui departament are o importanţă ridica-
tă doar perioada de timp în care echipa sub-
ordonată trebuie să atingă obiectivele alocate; 
sistemul trebuie să fie capabil să reprezinte 
datele în formate şi pe dispozitive diferite 
astfel încât să sublinieze semnificaţia acesteia 
în funcţie de necesităţile informaţionale spe-
cifice fiecărui membru al echipei; 
- eficienţă; comunicaţia dintre membrii echi-
pei sau dintre diferitele niveluri ale structurii 
de management trebuie să se realizeze rapid, 
în condiţii bune şi din locaţii geografice dife-
rite; pentru a coordona eficient, un manager 
de proiect trebuie să fie în permanent contact 
cu echipa sa şi trebuie să fie conectat la deru-
larea reală a evenimentelor; el trebuie să ofe-
re în permanenţă asistenţă şi soluţii la pro-
bleme neaşteptate sau pentru situaţiile de risc 
identificate; 
- mobilitatea reprezintă principala caracteris-
tică a activităţii membrilor proiectului; siste-
mul de comunicare trebuie să asigure mobili-
tatea persoanelor punând la dispoziţie mij-
loacele şi instrumentele necesare comunicării 
în timp real şi transferului oricărui tip de in-
formaţie; tehnologiile asociate comunicaţiilor 
mobile asemenea celor utilizate în telefonia 
mobilă, GPRS, 3G şi transferul wireless al 
datelor reprezintă fundamentul fizic al mode-
lului managementului mobil al proiectelor; 
problema reală este dată de dezvoltarea unui 
sistem logic care să fie capabil să incorporeze 
într-un sistem complet funcţional diferite ti-
puri de dispozitive, medii de comunicaţie şi 
protocoale de transfer al datelor; 
- comunicarea reprezintă elementul cheie al 
paradigmei managementului mobil de proiec-
te; fiecare membru al echipei trebuie să aibă 
resursele necesare pentru a comunica şi 
transfera date cu alte persoane sau cu siste-
mul; formatul datelor transferate nu reprezin-
tă probleme pentru sistem pentru că acesta 
este dezvoltat astfel încât să transpună conţi-
nutul în orice format făcând-ul disponibil 
pentru echipamentele utilizate; infrastructura 
utilizata pentru a comunica este bazată în ma-
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re parte pe reţele cu bandă largă de transfer 
de date asemenea tehnologiei 3G pentru tele-
foane mobile, T3 şi fibră optică pentru reţele-
le de calculatoare; aceasta asigură capacitatea 
ridicată de transfer necesară pentru apeluri 
video, video streaming şi date de dimensiuni 
mari; 
- real-time descrie cerinţa capacităţii de 
transfer de date şi comunicare a procesului de 
management mobil; într-un mediu dinamic, 
orice informaţie îşi pierde din importanţă pe 
măsură ce timpul trece de la momentul gene-
rării ei; 
- autentificarea este o necesitate a sistemelor 
moderne de transfer a datelor; informaţia re-
prezintă un bun de valoare pentru că obţine-
rea sa a necesitat costuri şi utilizarea ei co-
rectă conduce la obţinerea de rezultate im-
portante; sistemul trebuie să permită accesul 
la resurse pe baza unui protocol de securitate; 
pentru că o parte însemnată a deciziilor şi a 
datelor este transmisă în format digital, fieca-
re mesaj trebuie să fie autentificat; în acest 
mod, cel care primeşte mesajul ştie cu sigu-
ranţă că expeditorul este persoana care spune 
că este, iar mesajul nu a fost modificat pe 
parcurs; aceste cerinţe asigură nivelul ridicat 
al confidenţialităţii şi al încrederii, caracteris-
tici importante într-un mediu virtual. 
În managementul mobil al proiectelor, nive-
lul de calitate şi experienţă al fiecărui mem-
bru din echipa şi în mod special al coordona-
torilor are o mare importanţă. Prin natura ac-
tivităţilor desfăşurate, aceste persoane se gă-
sesc în locaţii diferite şi de cele mai multe 
ori, pentru a lua o decizie,  trebuie să se ba-
zeze pe capacitatea lor de a hotărî cum trebu-
ie rezolvate problemele . 
În acest scenariu, un manager de proiect re-
prezintă o persoană care călătoreşte de la o 
locaţie a proiectului la alta şi care este în con-
tact permanent cu echipele proiectului prin 
intermediul sistemului de comunicaţie. Ma-
nagerul de proiect mobil este o persoană care 
are la dispoziţie toate datele proiectului şi ca-
re are la dispoziţie o gamă largă de facilităţi 
de comunicare pentru a coordona activităţile 
proiectului. 
 
 

Digital Rights Management 
În cadrul proiectelor cu caracteristici de mo-
bilitate, informaţia schimbată între membrii 
echipei proiectului are diverse formate de re-
prezentare. Formatul de reprezentare a in-
formaţiei aflată la dispoziţia membrilor echi-
pei prezintă un rol important. Pentru a oferi 
un conţinut de calitate ridicată, modelele şi 
şabloanele de securitate au fost dezvoltate 
având în vedere conţinutul multimedia mobil. 
Dezvoltarea tehnologică din ultima decadă a 
determinat apariţia de noi forme de comuni-
care şi interacţiune între membrii echipei de 
proiect. Astfel, derularea unui proiect este 
urmărită cu ajutorul dispozitivelor mobile 
cum sunt telefoanele mobile, asistenţii digi-
tali personali, computere cu tehnologie 
wireless în vederea realizării unui manage-
ment în timp real îmbunătăţit. Deciziile în 
timp real presupun o bună comunicare între 
membrii echipei pe baza informaţiei repre-
zentată în formatul adecvat.  
Ultimele evoluţii în domeniul tehnologiei in-
formaţiei permit o reprezentare a informaţiei 
în format multimedia. Astfel, securitatea con-
ţinutului multimedia implică dezvoltarea de 
modele şi şabloane de securitate. 
Digital Right Management (DRM) este o 
specificaţie care desemnează un set de stan-
darde pentru anumite caracteristici ale mode-
lelor de afaceri şi de management. Utilizarea 
obiectelor media descărcate de pe un server 
este controlată de furnizorii şi operatorii de 
conţinut informaţional. Managementul mobil 
de proiecte implică utilizarea dispozitivelor 
mobile. Tehnologia comunicaţiei este furni-
zată de o terţă organizaţie care trebuie să asi-
gure un nivel ridicat de calitate pentru servi-
ciile plătite de proprietarul proiectului pentru 
managementul mobil.  
Corespunzător Digital Right Management, 
furnizorii de conţinut informaţional definesc 
reguli pentru utilizarea obiectelor media. Un 
singur obiect media are asociate diferite 
drepturi cu diferite preţuri, eventual. Acesta 
acordă gratis drepturi de previzualizare a 
obiectelor media şi taxează clientul pentru 
drepturile depline de vizualizare. Deci, Digi-
tal Right Management vinde drepturi de uti-
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lizare a obiectelor media şi nu vinde obiectul 
media însuşi.  
Există două căi de furnizare a drepturilor că-
tre utilizator, [Nokia05]: livrarea împreună 
cu obiectul media; trimiterea drepturilor se-
parat de conţinutul media. 
Al doilea caz oferă un nivel de securitate mai 
bun, făcând mai dificilă sustragerea conţinu-
tului.  
Practicile Digital Right Management iau în 
considerare aspectele speciale ale caracteris-
ticii de mobilitate în vederea asigurării unei 
funcţionalităţi de bază cu un anumit nivel de 
securitate. Specificaţiile definesc un caz spe-
cial „forward-look” de livrare combinată. În 
acest caz, mesajul Digital Right Management 
nu conţine un obiect de drepturi.  
Livrarea conţinutului Digital Right Manage-
ment ridică două probleme: 

- nu există nici o cale de a preveni transferul 
obiectului media de la un dispozitiv utilizator 
la altul; 
- previzualizarea obiectului media nu este 
facilă şi convenabilă. 
O soluţie este de a plăti obiectul media înain-
te de previzualizare. O altă soluţie este de a 
previzualiza obiectul media la un nivel de ca-
litate redus.  
Pentru livrarea forward-look şi combinată, 
descrisă în figura 2, mesajul Digital Right 
Management împachetează conţinutul şi, op-
ţional, obiectul de drepturi. Pentru a trimite 
mesajul către dispozitiv, este utilizat meca-
nismul Open Mobile Alliance. Dispozitivul 
receptor reface conţinutul din mesajul Digital 
Right Management şi, eventual, obiectul de 
drepturi. 

 
Fig. 2. Arhitectura distribuţiei combinate. 

 
Pentru livrarea separată, descrisă în figura 3, 
furnizorul trebuie să convertească obiectul 
media în conţinut cu format Digital Right 
Management definit în specificaţiile Digital 
Right Management Content Format. Conver-
sia presupune o criptare simetrică a conţinu-
tului. Astfel, obiectul Digital Right Manage-
ment este protejat de utilizatorii care nu deţin 
cheia de criptare a conţinutului. Transmiterea 
obiectului cu drepturi este realizată utilizând 
Wireless Application Protocol (WAP). 
Această cale de livrare introduce o întârziere 
între primirea conţinutului şi o nouă coman-
dă. Specificaţiile conţin un mecanism utilizat 
de serviciu pentru a indica dispozitivului că 
un obiect cu drepturi va fi transmis. Flexibili-
tatea este caracteristica cazului de super-

distribuţie pentru o livrarea separată. Este în-
curajată împărţirea obiectelor media fără 
compromiterea modelelor de afaceri. Ca şi în 
cazul anterior, este utilizată transmiterea prin 
WAP. Obiectul media este transmis de la 
dispozitivul mobil către altul cu obiect de 
drepturi obţinut de la emitentul de drepturi. 
Dispozitivul mobil alege drepturi de la emi-
tentul de drepturi prin deschiderea unei sesi-
uni a browser-ului.  
Arhitectura de super-distribuţie este prezen-
tată în figura 4. 
În ceea ce priveşte formatul mesajului Digital 
Rights Management, în tabelul 1 sunt prezen-
tate tipuri media MIME (Multipurpose Inter-
net Mail Extensions) pentru obiecte, în con-
formitate cu un format. 
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Mesajul Digital Right Management este ba-
zat pe un tip compzit MIME în care unul sau 

mai multe obiecte sunt combinate într-unul 
singur. 

 
Fig. 3. Arhitectura distribuţiei separate 

 

 
Fig. 4. Arhitectura super-distribuţiei. 

 
Conţinutul mesajului Digital Right Manage-
ment trebuie să fie în conformitate cu tipul 
media definti în RFC 2046, capitolul 5. 
Mesajul Digital Right Management trebuie să 
conţină unul sau două părţi, câte una pentru 
fiecare obiect. 

Dacă HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 
sau protocol MIME este utilizat pentru a 
transporta mesajul Digital Right Manage-
ment, delimitatorul trebuie să fie inclus ca 
parametru în definiţia tipului media 

 
Tabelul 1. Tipuri media MIME. 

Metode DRM  Tipuri media MIME  
Forward-lock application/vnd.oma.drm.message 
Livrare combinată application/vnd.oma.drm.message  

application/vnd.oma.drm.rights+xml 
Livrare separată application/vnd.oma.drm.rights+xml 

application/vnd.oma.drm.rights+wbxml 
application/vnd.oma.drm.content 

 
.RFC 2045 defineşte o codificare a transferu-
lui de conţinut informaţional. Aceasta speci-
fică modul în care mesajul este codificat pen-

tru transfer de către anumite protocoale de 
transfer. Un antet trebuie să fie inclus în par-
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tea de conţinut a mesajului Digital Right Ma-
nagement.  
Un antet cu identificatorul de conţinut este 
utilizat pentru a asocia obiectul media cu 
obiectul de drepturi de utilizare a acestuia. 
 
Modelul procesului de management mobil 
Arhitectura procesului de management mobil 
al proiectelor este dezvoltată în jurul a patru 
componente importante. Acestea sunt inter-
dependente şi descriu: 
- procesul de management al proiectelor; de-
fineşte metodologia utilizată pentru a analiza, 
defini, implementa şi evalua proiectul; des-
crie modul în care sunt gestionate resursele 
disponibile, costurile şi etapele proiectului; 
- echipa ce implementează managementul 
proiectului; reprezintă factorul uman al pro-
cesului; este singura responsabilă de atinge-
rea obiectivelor finale ale proiectului prin in-
termediul deciziilor ce afectează fiecare fază 
şi etapă a proiectului; 
- proiectul, este definit în mare măsură de 
obiectivele sale; reprezintă motivul pentru 
care întregul proces de management este de-
rulat; 
- mediul de comunicare asigură mijloacele şi 
regulile necesare pentru a dispune de un ca-
nal permanent şi securizat de comunicaţii şi 
de transfer de date între fiecare membru al 
echipei. 
Figura 5 descrie principalele componente ale 
arhitecturii managementului mobil.  
Modelul definit de arhitectură, stabileşte li-
mitele procesului de management mobil şi 
elementele necesare pentru a asigura o co-
municare în timp real între membrii echipei 
de management. 

PROIECTUL 

PROCESUL DE 
PROJECT  

MANAGEMENT  

ECHIPA DE PROIECT 

MEDIUL DE 
COMUNICARE 

 
Fig. 5. Componente ale arhitecturii de mana-

gement mobil de proiect. 

Paradigma procesului de management mobil 
descrie regulile de bază aplicate în momentul 
în care managementul mobil de proiect este 
derulat. De asemenea, reprezintă imaginea 
viitoare a mediului de comunicare din cadrul 
unui proiect. Acest cadru al transferului de 
date presupune utilizarea instrumentelor de 
comunicare mobilă pentru a susţine procesul 
de luare a deciziilor în timp real. 
Managementul mobil de proiecte presupune 
înţelegerea completă a modelului asociat 
procesului de management mobil, luarea în 
considerare a componentelor, a caracteristici-
lor şi a specificaţiilor şi nu în ultimul rând a 
relaţiilor dintre componente. 
Cel mai important avantaj obţinut prin im-
plementarea modelului de management mo-
bil al proiectelor constă în îmbunătăţirea ca-
pacităţii de derulare a proiectului prin creşte-
rea nivelului de productivitate şi profit a or-
ganizaţiei. 
Ca parte integrată a modelului asociat proce-
sului de management mobil, tehnologiile 
mobile extind limitele şi capacitatea de a 
transfera date a infrastructurii informaţionale 
existente în proiectul aflat în derulare. Mode-
lul modifică modul  în care membrii echipei 
manageriale lucrează şi comunică. Defineşte 
noi dimensiuni pentru capacitatea şi produc-
tivitatea managementului de proiect. 
Procesele de comunicare sunt dezvoltate în 
jurul specificaţiilor diferitelor tehnologii. Im-
plementarea de noi tehnologii presupune 
dezvoltarea eventuală de noi procese. Aces-
tea pot conduce la o aparentă ineficienţă în 
cadrul managementului de proiect din cauza 
faptului că aceste tehnologii mobile prezintă 
atât avantaje cât şi dezavantaje. Un astfel de 
efect este creşterea cheltuielilor materiale da-
torate costurilor ridicate asociate implemen-
tării unei tehnologii noi. 
Succesul implementării modelului constă în 
aspectele tehnice ale procesului de dezvoltare 
şi în costul serviciilor şi instrumentelor de 
comunicare mobilă. 
   
Concluzii  
Posibilitatea combinării tehnologiilor de co-
municaţie mobilă cu managementul de pro-
iecte creează un nou model care îmbunătăţeş-
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te eficienţa şi utilitatea procesului de mana-
gement. Lucrarea descrie caracteristicile ma-
nagementului mobil de proiecte şi defineşte 
componentele modelului. Managementul 
mobil de proiecte este implementat prin in-
termediul tehnologiilor mobile luând în con-
siderare limitele şi beneficiile, standardele şi 
protocoalele utilizate în transferul de date 
pentru a asigura comunicaţia dintre membrii 
echipei manageriale într-un mediu wireless şi 
cu o multitudine de locaţii. Succesul imple-
mentării acestui model depinde de beneficiile 
exprimate în costuri şi timp pe care le aduce. 
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