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When thinking of ‘project management information systems’ most of the project managers do 
think about project planning and task scheduling tools such as Microsoft Project or Prima-
vera. However, in order to respond to the requirements outlined in the reference documents of 
the international project management associations (PMBOK and ICB, respectively), systems 
having much higher degree of complexity are needed. We need to add to the above considera-
tions the specific elements raised by the characteristics of information systems implementation 
projects – elements mostly related to the implementation methodology itself and to the process 
of the actual setting of the systems parameters. 
The purpose of this paper is to define a theoretical model of an integrated information system 
for the management of the implementation projects, a model which includes the ‘best prac-
tices’ of the information systems project management as these were drawn from theory and 
practice alike. 
Keywords: project management, implementation projects, implementation methodology, sys-
tems setup, project management information systems.  
 

Introducere 
La întrebarea „Ce aplicaţii folosiţi pentru 

managementul proiectelor?” marea majoritate 
a managerilor de proiecte informatice vor 
răspunde imediat „Microsoft Project” (even-
tual, un procent mai redus vor indica variaţii 
pe aceeaşi temă, cum ar fi Primavera, Arte-
mis, etc.). 
Fundamental, răspunsul indică utilizarea 
cvasi-exclusivă a unor instrumente de plani-
ficare şi urmărire a activităţilor unui proiect, 
eventual cu facilităţi mai mult sau mai puţin 
dezvoltate (de regulă – mai puţin) a resurse-
lor alocate unui proiect, pentru a răspunde la 
cerinţe ce – aşa cum reiese din reiese din do-
cumentele de referinţă ale asociaţiilor inter-
naţionale de management de proiect 
(PMBOK şi respectiv ICB) sunt incompara-
bil mai complexe decât simpla planificare şi 
urmărire a sarcinilor proiectului. 
Astfel, nu sunt reprezentate deloc (sau sunt 
reprezentate superficial), elemente cum ar fi – 
alegerea ce urmează se bazează pe ICB şi es-
te întâmplătoare: 

 Project Cost and Finance 
 Information, Documentation, Reporting 
 Procurement and Contracts 

şi exemplele ar putea continua. 

Pe lângă aceste elemente, în cazul concret al 
managementului proiectelor informatice, se 
mai adaugă o serie de particularităţi ce ţin de 
obiectul de activitate, particularităţi ce – deşi 
ignorate de aplicaţiile tradiţionale de mana-
gement de proiect – par a se preta cu predi-
lecţie la informatizare şi integrare cu alte 
aplicaţii – şi ne referim aici la metodologia de 
implementare a proiectului şi la procesul de 
configurare/parametrizare propriu-zisă al 
aplicaţiilor. 
Din cele menţionate mai sus am putea con-
cluziona – poate puţin maliţios – că cele mai 
folosite instrumente ale managerului de pro-
iecte sunt editorul de texte şi foaia de calcul, 
ceea ce este fără îndoială insuficient, cel pu-
ţin în contextul în care se plasează un mana-
ger de proiect informatic. 
În prezentul articol ne propunem să definim – 
pornind de la cerinţele exprimate în modelele 
de competenţe ale PMI şi IPMA, precum şi 
din experienţa lucrului cu o gamă variată de 
instrumente de management al proiectelor – 
un model teoretic al unui sistem integrat de 
managementul proiectelor de implementare, 
care să cuprindă cele mai bune practici ale 
activităţilor de management de proiect infor-
matic aşa cum se desprind ele din teoria şi 
practica actuală. 

1 
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Ne vom limita ca pentru modelul propus să 
descriem componentele principale ale unui 
astfel de sistem, împreună cu principalele 
funcţionalităţi ale acestor componente. Într-
un anumit sens, vom descrie „viziunea” sis-
temului, fără a intra în detaliile de proiectare 

sau de programare ale acestuia. Pentru a sim-
plifica şi sistematiza modelul, am grupat 
componentele propuse în cinci arii funcţiona-
le majore, după cum se poate observa în figu-
ra de mai jos: 

Management fundamente
Proiect

Mediu colaborativ virtualMetodologie

Configurare sistemInter-relaţie cu sisteme ERP

Management fundamente
Proiect

Mediu colaborativ virtualMetodologie

Configurare sistemInter-relaţie cu sisteme ERP

 
Fig.1. Model general al unui sistem integrat de managementul proiectelor de implementare 

 

Mai în detaliu, aceste arii funcţionale pot fi 
caracterizate după cum urmează: 

 Componente de management al funda-
mentelor proiectului – sunt acele compo-
nente ce se adresează funcţionalităţilor clasi-
ce (task scheduling and work management, 
resource management), cu unele propuneri de 
dezvoltare a unor componente aflate încă în 
stadiu incipient. 

 Componente de inter-relaţie cu sisteme-
le ERP – sunt acele componente ce tratează 
funcţionalităţi „de graniţă” (la frontiera cu 
sistemele de management a resurselor între-
prinderii) cum ar fi managementul costurilor 
proiectului (sau mai precis alocarea şi gestiu-
nea tuturor costurilor ocazionate de proiecte), 
contractele pe proiecte şi urmărirea derulării 
acestora, etc. 

 Componente de metodologie – sunt acele 
componente ce pe de o parte gestionează de-
rularea proiectului din punct de vedere al me-
todologiei de implementare (orice proiect de 
implementare netrivial este sau cel puţin ar 
trebui să fie bazat pe o metodologie de pro-
iect riguroasă şi bine pusă la punct) şi pe de 
altă parte gestionează metodologic procesele 
de afaceri implementate prin sistemul infor-
matic (generarea automată a proceselor de lu-
cru). 

 Componente de mediu colaborativ vir-
tual – sunt acele componente ce permit inter-
acţiunea într-un mediu virtual bine organizat 
a tuturor participanţilor la viaţa unui proiect. 

 Componente de configurare sistem – 
sunt acele componente ce permit introducerea 
– de o manieră sistematică a elementelor de 
configurare a sistemului împreună cu funcţi-
onalităţile de introducere a acestor configu-
rări în sistemele reale sau de migrare a aces-
tor funcţionalităţi între două sau mai multe 
sisteme. Într-un anumit sens, conceptul este 
similar celui de CASE din lumea aplicaţiilor 
construite „la comandă”. 
Ordinea în care ariile funcţionale de mai sus 
au fost enunţate este în mare măsură echiva-
lentă cu gradul lor de specificitate vis a vis de 
obiectul activităţii – implementarea sisteme-
lor informatice integrate – pornind de la 
componente nespecifice (comune manage-
mentului proiectelor indiferent de tipul de 
proiect) şi ajungând la componente complet 
specifice (ce nu au sens decît pentru tipul de 
proiecte studiate). 
Capitolele ce urmează (cap. 2 – cap. 6) discu-
tă mai în detaliu fiecare din ariile funcţionale 
de mai sus, iar în capitolul 7 vom încerca să 
tragem o serie de concluzii cu privire la mo-
del şi la dezvoltările sale viitoare posibile. 
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2. Componente de management al funda-
mentelor proiectului 
Am grupat în cadrul acestei arii funcţionale 
următoarele componente: 

 Managementul activităţilor şi al planu-
lui de proiect – este acea componentă oferită 
încă de la primele versiuni ale aplicaţiilor ge-
nerice de „project management”, şi anume 
definirea structurii de activităţi a proiectului, 
eventuala sa optimizare conform unor criterii 
predefinite şi apoi urmărirea abaterilor de la 
planificarea iniţială. 

 Managementul resurselor – se referă la 
alocarea resurselor existente în cadrul proiec-
tului, precum şi eventualele ajustări ocaziona-
te de indisponibilitatea unor resurse sau de 
supra-alocarea altora. Este de menţionat că, 
deşi aparent trivială, problema nu îşi găseşte 
rezolvări satisfăcătoare decât în versiunile 
avansate ale aplicaţiilor generice, probleme 
semnificative întâmpinându-se la manage-
mentul resurselor în cadrul portofoliilor de 
proiecte sau al programelor complexe. 
Este de remarcat că aceste componente nu 
sunt, prin ele însele, specifice activităţii de 
management a proiectelor informatice, însă 
constituie în mod evident o fundaţie comună 
pentru orice activităţi de conducere de pro-
iect. Din acest motiv şi din raţiuni de comple-
titudine, am preferat să nu ignorăm această 
arie funcţională sub pretextul locului comun. 
2.1 Managementul activităţilor şi al planu-
lui de proiect 
Managementul de proiect implică un proces 
continuu de decizii, cu scopul îndeplinirii 
obiectivelor de livrare şi financiare. Această 
componentă de bază permite integrarea tutu-
ror elementelor managementului de proiect 
într-o singură arhivă: planuri, stadii, proble-
me, modificări, documente, efort şi cost, in-
formaţii financiare, performanţă şi rapoarte 
de stare. 
Managerii de proiect trebuie să aibă mai mul-
tă vizibilitate şi un control sporit asupra in-
formaţiilor de proiect, ideal printr-o interfaţă 
web simplu de utilizat care permite planifica-
rea şi prognoza proactivă a proiectului, ma-
nagementul schimbărilor şi al performanţei în 
timp real, precum şi luarea unor decizii mai 
bune cu mai puţin efort. 

Aceste capabilităţi permit managerilor de 
proiect să se concentreze pe îndeplinirea ce-
rinţelor proiectului, pe rezultate şi nu pe ad-
ministrarea datelor. 
2.2 Managementul resurselor 
Componenta de managementul resurselor 
gestionează resursele umane şi capacitatea de 
lucru a proiectului. Aceasta ajută la gestiona-
rea resurselor necesare unui proiect, a profi-
tabilităţii şi utilizării organizaţiei, prin locali-
zarea şi desfăşurarea resurselor calificate 
pentru proiectele din întreprinderea. 
Utilizând un model de aplicaţii cu deservire 
autonomă, componenta de managementul re-
surselor permite managerilor de proiect şi al-
tor membri cheie ai unui proiect, cum ar fi 
managerii de resurse şi de personal, să utili-
zeze mai bine cele mai importante resurse: 
oamenii. 
3. Componente de inter-relaţie cu sisteme-
le ERP 
Sunt acele componente ce tratează funcţiona-
lităţi „de graniţă” (la frontiera cu sistemele de 
management a resurselor întreprinderii) cum 
ar fi managementul costurilor proiectului (sau 
mai precis alocarea şi gestiunea tuturor costu-
rilor ocazionate de proiecte), contractele pe 
proiecte şi urmărirea derulării acestora, etc. 
Am grupat în cadrul acestei arii funcţionale 
următoarele componente: 

 Contracte pe proiecte – este acea com-
ponentă prin intermediul căreia are loc defini-
rea relaţiilor contractuale existente între fur-
nizorii şi beneficiarii de proiecte – cazul ideal 
având loc atunci când sistemul suportă mode-
larea concomitentă şi în cascadă a unor relaţii 
de tip furnizor/beneficiar pentru o singură en-
titate juridică (ex. o companie este furnizor în 
cadrul unui contract în care este contractor 
principal dar în acelaşi timp este beneficiar al 
sub-contractorilor săi – esenţialmente în ca-
drul aceleiaşi realităţi contractuale). 

 Urmărirea costurilor proiectelor – este 
componenta cu sprijinul căreia are loc pune-
rea în evidenţă şi sistematizarea costurilor ce 
au loc în derularea unui proiect, indiferent de 
sursa acestor costuri (facturi de la furnizori, 
consumuri de materii prime şi materiale con-
sumabile, muncă prestată de contractori ex-
terni sau de proprii angajaţi etc.) 
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 Facturare pe proiecte – este componenta 
prin care sunt puse în evidenţă şi controlate 
evenimentele generatoare de venituri în deru-
larea unui proiect. 
Aşa cum am menţionat şi la aria funcţională 
descrisă în capitolul anterior, componentele 
de inter-relaţie cu sistemele ERP nu sunt prin 
ele însele specifice activităţii de management 
de proiect informatic. Cu toate acestea, am 
inclus în discuţie (chiar in extenso am putea 
spune) şi aceste elemente, atât din motivul de 
completitudine mai sus menţionat, cât mai 
ales datorită relativei necunoaşteri a acestor 
elemente în comunitatea practicanţilor de 
management de proiect. 
3.1 Contracte pe proiecte 
Componenta de contracte pe proiecte trebuie 
proiectată pentru a putea răspunde cerinţelor 
complexe de management al contractelor, în 
organizaţii orientate pe proiecte, inclusiv 
contractori guvernamentali, agenţii şi subcon-
tractori, care operează în medii unde activita-
tea este structurată în proiecte, medii caracte-
rizate prin: 

 specificaţii contractuale care se schimbă 
mereu 

 cerere volatilă şi timpi de finalizare lungi  
 procentaj crescut de componente şi servi-

cii achiziţionate pentru contractare  
 cerinţe contractuale de facturare  
 finanţare complexă şi incrementală în mai 

multe monede  
 standardizarea conform cu ordonanţele 

guvernamentale  
Managementul executiv şi operaţional se 
confruntă constant cu probleme cum ar fi 
constrângeri bugetare, marje pentru contracte, 
managementul riscului, transferul informaţiei 
contractuale către subcontractori şi priori-
tizarea livrabilelor de contract. Componenta 
de contracte pe proiecte este desemnată să re-
zolve aceste probleme prin furnizarea unei 
soluţii care să conţină: 

 crearea de tipuri de documente contractua-
le 

 administrare a contractelor pe baza unui 
flux de lucru, incluzând controlul stării, ma-
nagementul blocărilor şi al schimbărilor 

 finanţarea pentru contracte 

 evidenţă avansată a livrabilelor, integrată 
cu funcţii ERP cum ar fi planificare, produc-
ţie şi achiziţie 

 stabilirea costurilor contractuale, factura-
rea şi recunoaşterea veniturilor  

 securizare a accesului, pe bază de roluri 
pentru utilizatori  

 fluxuri pentru contracte  
Componenta de contracte pe proiecte trebuie 
de asemenea proiectată în aşa fel încât să 
sprijine practici de e-business, permiţând flu-
xuri de informaţie privitoare la contracte 
complet informatizate, de la clientul final şi 
până la ultimul contractor din lanţul de apro-
vizionare. 
Componenta de contracte pe proiecte trebuie 
să fie complet integrată cu urmărirea costuri-
lor proiectelor, facturarea proiectelor şi cele-
lalte componente ale soluţiei. 
3.2 Urmărirea costurilor proiectelor 
Componenta de urmărire a costurilor proiec-
telor este componenta cu ajutorul căreia se 
oferă o soluţie complet integrată de manage-
ment al costurilor pentru toate proiectele şi 
activităţile din întreprindere. 
În acest fel managerii direcţi au mai multă 
putere de decizie, deoarece au informaţii de-
taliate despre costuri şi pot monitoriza per-
formanţa proiectelor într-un format care le 
optimizează productivitatea, iar managerii fi-
nanciar pot urmări costul total al derulării 
afacerii.  
Componenta de urmărire a costurilor proiec-
telor reprezintă o arhivă centrală pentru tran-
zacţiile de proiect, procesând costurile pro-
iectelor şi creând apoi înregistrări contabile 
corespunzătoare, pentru departamentul finan-
ciar, pe baza regulilor contabile predefinite. 
3.3 Facturare pe proiecte 
Componenta de facturare a proiectelor trebu-
ie să permită simplificarea facturării clienţi-
lor, îmbunătăţirea fluxului de lichidităţi şi 
evaluarea profitabilităţii proiectelor. Factura-
rea proiectelor completează funcţionalitatea 
oferită de componenta de urmărire a costuri-
lor proiectelor. 
Componenta de facturare a proiectelor (ca şi 
cea de urmărire a costurilor pe proiecte) este 
un conector între componentele operaţionale 
şi cele financiare. Pentru partea operaţională 
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a activităţilor, produsul împarte managemen-
tul de proiect în următoarele activităţi: 

 Planificare. Fiecare departament din în-
treprindere îşi împarte activitatea în proiecte 
şi activităţi subordonate acestora. Organiza-
rea proiectelor şi a activităţilor acestora joacă 
un rol cheie în bugetul proiectului şi în colec-
tarea costurilor şi veniturilor efective. 

 Execuţie. Facturarea proiectelor ar trebui 
să includă caracteristici flexibile de acumula-
re a veniturilor şi de generare a facturilor, ast-
fel încât să se poată ţine evidenţa creanţelor 
nefacturate şi să existe posibilitatea facturării 
clienţilor în funcţie de necesităţi. 

 Analiză. Pe măsură ce proiectul acumu-
lează venituri, acestea trebuie comparate cu 
bugetul şi cu costurile, pentru a ţine evidenţa 
evoluţiei şi a profitabilităţii proiectului. 
4. Componente de metodologie 
Sunt acele componente ce pe de o parte ges-
tionează derularea proiectului din punct de 
vedere al metodologiei de implementare (ori-
ce proiect de implementare netrivial este sau 
cel puţin ar trebui să fie bazat pe o metodolo-
gie de proiect riguroasă şi bine pusă la punct) 
şi pe de altă parte gestionează metodologic 
procesele de afaceri implementate prin siste-
mul informatic (generarea automată a proce-
selor de lucru). 
Am grupat în cadrul acestei arii funcţionale 
următoarele componente: 

 Managementul metodologiei de imple-
mentare – este acea componentă prin inter-
mediul căreia are loc definirea şi urmărirea 
sistematică a unei metode/metodologii de im-
plementare a sistemului informatic. 

 Managementul proceselor de afaceri 
implementate – este componenta cu sprijinul 
căreia are loc punerea în evidenţă şi sistema-
tizarea tuturor proceselor ce fac obiectul in-
formatizării prin proiectul condus. 
Aria cuprinsă în cadrul acestui capitol are un 
caracter de specificitate (vis a vis de obiectul 
activităţii – implementarea sistemelor infor-
matice integrate) cu mult mai pronunţat decât 
cel din capitolele anterioare. 
Se remarcă totuşi caracterul evident dual al 
ariei – deşi cele două componente pot avea o 
aceeaşi manifestare exterioară – procese de 
business normate prin taskuri, roluri şi re-

sponsabilităţi, etc. – rolul jucat în economia 
proiectului este evident diferit: managemen-
tul metodologiei de implementare este o me-
ta-activitate în timp ce managementul proce-
selor implementate este un livrabil (sau un set 
de livrabile) al(e) proiectului. 
4.1 Managementul metodologiei de imple-
mentare 
Implementarea aplicaţiilor importante este o 
activitate complexă şi care ridică multe pro-
bleme. Pentru a implementa cu succes aplica-
ţii de business în ziua de astăzi, organizaţiile 
trebuie să apeleze la o metodă structurată şi 
dovedită ca fiind eficientă, pentru a ghida 
implementarea, a gestiona riscurile şi a evita 
erorile. 
În cadrul acestui cadru structurat însă, meto-
da trebuie să fie destul de flexibilă pentru ca 
efortul de implementare să poată fi adaptat 
necesităţilor specifice, unice, ale fiecărei or-
ganizaţii. 
Componenta de managementul metodologiei 
trebuie să ofere un instrument pentru planifi-
carea, execuţia şi controlul implementării, de 
la remodelarea proceselor de afaceri la darea 
în exploatare („producţie”), acoperind toate 
etapele esenţiale pentru minimizarea riscuri-
lor şi facilitarea unei implementări rapide, de 
calitate. 
Componenta de managementul metodologiei 
trebuie să ofere suport direct, orientat pe pro-
dus, pentru toate familiile de produse ale unui 
sistem informatic pentru managementul în-
treprinderii, inclusiv: relaţii cu clienţii 
(CRM), planificarea resurselor (ERP), conta-
bilitate financiară, resurse umane şi achiziţii 
strategice, precum şi moduri de conectare cu 
alte metode şi oferte, în scopul de a permite 
implementarea de aplicaţii de depozit de da-
te‚ de suport decizional, de raportare şi de 
comerţ electronic. 
În faţa unei provocări cum este cea a imple-
mentării unor noi aplicaţii de business, scopul 
este acela de a obţine un raport echilibrat în-
tre timp, calitate şi cost. 
Prin eliminarea activităţilor redundante din 
planul proiectului şi reducerea duratei de im-
plementare, se poate atinge obiectivul unei 
implementări de sistem mult mai rapide şi 
mai eficiente. Componenta include un set de 
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şabloane de livrabile, de planuri de proiect şi 
de activităţi detaliate, astfel încât nu este ne-
cesară „reinventarea roţii”. Toate aceste ca-
racteristici trebuie să fie complet integrate, 
pentru ca implementarea să fie mai rapidă. 
Componenta de managementul metodologiei 
trebuie să creeze puncte de control al calităţii 
în proiect. Examinările managementului de 
proiect şi punctele de control asigură faptul 
că eforturile de implementare sunt aliniate cu 
planul proiectului şi cu obiectivele de busi-
ness ale organizaţiei. 
Prin integrarea cu componenta de manage-
ment al activităţilor, componenta de metodo-
logie oferă un ghid complet pentru un mana-
ger de proiect. Componenta de managemen-
tul metodologiei trebuie să incorporeze crea-
rea de procese de business şi modelarea aces-
tora, pentru ca procesele de afaceri ale orga-
nizaţiei să fie aliniate cu obiectivele de afa-
ceri strategice şi pentru a crea practici de vârf 
în industrie, încă de la implementare. 
Prin includerea de seturi de modele de activi-
tăţi, componenta de managementul metodo-
logiei oferă modele prede-finite de procese de 
afaceri, pentru a fluidiza efortul de creare a 
acestora. 
Componenta de managementul metodologiei 
trebuie să includă procese de management al 
schimbării organizaţionale, pentru a facilita 
comunicarea, învăţarea şi adoptarea noilor 
procese în organizaţie. Beneficiul pentru or-
ganizaţie este o soluţie care include oamenii, 
procesele de afaceri şi cerinţele tehnologice, 
eliminând astfel erorile comune de imple-
mentare. 
Toţi membrii echipei de implementare, indi-
ferent de nivelul lor de expertiză, au un ghid 
pentru a-şi îndeplini activităţile. Componenta 
de managementul metodologiei ajută fiecare 
membru de echipă să înţeleagă clar procesul 
de implementare şi rolul său în echipă. Rezul-
tatul este acela că timpul şi bugetul nu sunt 
irosite cu activităţi redundante. 
4.2 Managementul proceselor de afaceri 
implementate 
Componenta de managementul al proceselor 
implementate, oferă instrumentele de docu-
mentare şi urmărire a proceselor de afaceri, 
de stabilire a fluxului de lucru şi de dezvolta-

re şi dispunere a materialelor de training apli-
cabile pentru utilizatori finali. Include de 
asemenea o arhivă de proceduri şi instrucţi-
uni pentru aplicaţiile de business ce se im-
plementează, conţinut ce poate fi personalizat 
dinamic pentru a fi aplicat proceselor de afa-
ceri ale unei companii, rezultatul fiind un set 
de manuale specifice şi de ghiduri care sunt 
uşor de actualizat şi pot fi dispuse online. 
Elemente constitutive ale componentei de 
management a proceselor de implementat: 
a. Arhiva online  
Arhiva trebuie să conţină procese de business 
documentate, fişierele de asistenţă online 
pentru aplicaţiile de implementat şi cursurile 
pentru acestea. Când o aplicaţie este necesară 
pentru o activitate, procedura este legată la fi-
şierul de asistenţă pentru descrieri suplimen-
tare. Fiecare membru din personalul compa-
niei ce implementează aplicaţiile va avea ast-
fel o imagine clară a modului de utilizare al 
aplicaţiilor în cadrul procedurilor companiei. 
b. Crearea de documente 
Bazat pe arhiva online, sistemul trebuie să 
permită personalizarea procedurilor prin adă-
ugarea de informaţii specifice organizaţiei 
implementatoare. Pe lângă faptul că sunt un 
instrument valoros la analiza, designul şi do-
cumentaţia implementării, procedurile de bu-
siness documentate şi cursurile vor fi o bază 
pentru crearea de materiale de instruire pen-
tru utilizatorii finali. 
c. Publicarea 
După ce procedurile au trecut printr-un ciclu 
de audit şi aprobări, sistemul trebuie să per-
mită a generarea automată şi întreţinerea de 
manuale şi ghiduri specifice pentru fiecare 
job folosind un instrumentul de publicare a 
informaţiilor, integrat cu componenta 
colaborativă virtuală, manualele publicate in-
cluzând astfel informaţiile de ultimă oră de-
spre regulamente, proceduri şi instrucţiuni de 
sistem, toate accesibile online sau imprimabi-
le. 
5. Componente de mediu colaborativ vir-
tual 
Sunt acele componente ce permit interacţiu-
nea într-un mediu virtual bine organizat a tu-
turor participanţilor la viaţa unui proiect. Ro-
lul acestei componente este de a fluidiza exe-
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cuţia proiectelor şi de a oferi o soluţie pentru 
provocarea continuă pe care o reprezintă ges-
tionarea bazei de cunoştinţe dintr-o întreprin-
dere şi reutilizarea cunoştinţelor dobândite. 
Am grupat în cadrul acestei arii funcţionale 
următoarele componente: 

 Portal de acces la mediul de lucru – este 
acea componentă prin intermediul căreia 
membrii echipei de proiect au acces controlat 
la structurile din mediul colaborativ virtual. 

 Spaţii de stocare structurate – este com-
ponenta cu sprijinul căreia are loc „înmagazi-
narea” în mediul virtual a informaţiilor 
(structurate sau nu) aferente proiectului. 
Aria cuprinsă în cadrul acestui capitol are un 
caracter de specificitate (vis a vis de obiectul 
activităţii – implementarea sistemelor infor-
matice integrate) cu mult mai pronunţat decât 
cel din capitolele anterioare. 
5.1 Definiţii 
Pentru a aprecia valoarea pe care un mediu 
colaborativ o aduce echipelor de proiect, este 
important să fie înţelese conceptele de Cadru 
al proiectului (Project Framework) şi de 
Spaţiu de lucru pentru proiect (Project 
Workspace). 
Cadrele pentru proiecte reprezintă modali-
tatea principală prin care se furnizează soluţii 
cu conţinut specific pentru echipele de pro-
iect. Fiecare cadru de proiect conţine un set 
de dosare predefinite, în ale căror opţiuni 
prestabilite sunt incluse instrucţiuni, şabloa-
ne, livrabile generice, link-uri web, aplicaţii, 
instrumente şi scripturi de testare. 
Cadrele pentru proiecte se adresează unui 
spectru larg de activităţi din cadrul proiecte-
lor, inclusiv: vânzări, oportunităţi, licitaţii şi 
propuneri, livrări, organizare şi alte practici 
sau iniţiative. Mediul colaborativ permite 
managerului de proiect sau de licitaţie să se-
lecteze unul sau mai multe cadre pentru pro-
iect, care pot fi copiate şi combinate în vede-
rea creării unui Spaţiu de lucru pentru pro-
iect. 
Spaţiul de lucru pentru proiect rezultat 
conţine setul de materiale sursă copiate din 
cadrul (sau cadrele) de proiect şi un set iniţial 
de dosare pentru colaborare web. Echipele de 
proiect pot utiliza aceste dosare de colaborare 
web pentru a partaja informaţiile cu clienţii şi 

cu echipele de suport ale proiectului (de 
exemplu echipa de management al riscului). 
Echipele de proiect pot apoi să adapteze spa-
ţiul de lucru (de exemplu să modifice legături 
şi dosare) pentru a răspunde mai bine cerinţe-
lor specifice ale unui proiect sau altul.  
Spaţiile de lucru pentru proiecte oferă perso-
nalului de pe proiect o modalitate foarte efi-
cientă de a răspunde cerinţelor de responsabi-
litate operaţională pe parcursul ciclului de vi-
aţă al proiectului. Membrii proiectului (furni-
zor, subcontractor, client) pot crea şi utiliza 
în comun documente ale proiectului, pot rula 
anumite aplicaţii care să preia informaţiile 
despre proiect, şi partaja ştiri, informaţii de-
spre evoluţia proiectului, idei şi experienţă 
într-un mediu virtual din internet. 
Prin introducerea capabilităţilor internet în 
managementul şi execuţia proiectelor, spaţiile 
de lucru pentru proiecte extind capacităţile de 
livrare dincolo de limitele existente ale pro-
iectelor, departamentelor, afacerilor şi dinco-
lo de limitele geografice. 
5.2 Strategie şi arie de acoperire 
Cadrele pentru proiecte pot constitui un ele-
ment de bază pentru mai multe iniţiative de 
business ale organizaţiilor orientate pe pro-
iecte, iniţiative ce implică livrarea proiecte-
lor, managementul bazei de cunoaştere şi 
dezvoltarea de servicii/soluţii. 
Livrarea proiectelor 
Cadrele pentru proiecte sunt instrumente pu-
ternice folosite şi pentru a pregăti mediul 
pentru un proiect, dar şi pentru a predefini 
spaţiile de lucru pentru un proiect, incluzând 
pachete reutilizabile de materiale pentru exe-
cuţie, cu scopul de a îmbunătăţi capabilitatea 
şi calitatea livrărilor. Aceste cadre pot fi folo-
site fie pe parcursul etapei de vânzări, fie pe 
parcursul etapei de livrare a unui contract de 
servicii. 
Deoarece oferă o structură comună, elemen-
tară pentru crearea unui birou virtual de pro-
iect (spaţiul de lucru pentru proiect), cadrele 
pentru proiecte au implicaţii semnificative ca 
mod de poziţionare şi ca modalitate de a de-
monstra “practicile de succes” din manage-
mentul de proiect. 
Managementul bazelor de cunoştinţe (KM – 
Knowledge Management) 
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Cadrele de proiect şi spaţiile de lucru pentru 
proiecte sunt componente de bază într-o 
abordare de tip “Reutilizare Reală”. Echipele 
de proiect pot contribui cu elemente din alte 
spaţii de lucru, pentru Reutilizare. Acest lu-
cru permite unităţilor de business din organi-
zaţia orientată pe proiecte să identifice, cap-
teze şi promoveze capitalul intelectual gene-
rat de un proiect şi să reutilizeze acest capital 
pentru a conduce piaţa. 

Cadrele pentru proiect sprijina KM

Project
Framework

Workspace

Project
Execution

Publicare în
cadrul

organizaţiei

Împachetare

Promovare şi 
“culegere”
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Spaţii de lucru

pentru
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Project
Execution

Execuţia
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Project
Framework
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creare

promovare

calificare
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Fig.2. Modul în care conceptul de cadru de 

proiect sprijină dezvoltarea KM 
Diagrama de mai sus arată modul de mana-
gement al bazei de cunoştinţe referitoare la 
proiect prin intermediul mediului de lucru 
colaborativ virtual, inclusiv reutilizarea capi-
talului de cunoştinţe din alte proiecte. Livra-
bilele proiectului vizat sunt preluate din spa-
ţiul de lucru al proiectului către o unitate de 
business sau o comunitate profesională, unde 
pot fi evaluate. Anumite elemente din proiect 
pot fi incluse într-un nou cadru de lucru, sau 
într-unul deja existent, pentru a fi reutilizate 
dacă proiectul are o natură similară. 
Dezvoltarea de servicii/soluţii 
Diversele unităţi organizatorice din cadrul 
unei organizaţii orientate pe proiecte (unităţi-
le de business, regiunile, ţările şi liniile de 
business) creează şi dezvoltă cadre de proiect 
pentru a putea penetra pieţe pentru servicii şi 

soluţii existente sau în curs de dezvoltare. 
Aceste organizaţii influenţează modul în care 
cadrele pentru proiecte evoluează pentru a 
răspunde competenţelor de vânzări/livrări ne-
cesare pentru a fi competitiv în piaţă. 
5.3 Arhitectura 
O schemă generală a arhitecturii unui astfel 
de mediu colaborativ de lucru, împreună cu 
interacţiunea pe care acesta o are cu compo-
nentele de management al fundamentelor pro-
iectului se poate regăsi în figura următoare 
(Intern are semnificaţia de acces limitat din 
cadrul intranetului unei companii, în timp ce 
Extern precizează posibilitatea de acces din 
internet, conform rolurilor distribuite în ca-
drul proiectului şi al organizaţiei). 
Mai în detaliu, câteva precizări despre cele 
două componente: 
Portal de acces la mediul de lucru 
Portalul de acces la mediul de lucru are rolul 
de a furniza tuturor membrilor echipei, pre-
cum şi echipei de management a organizaţiei 
orientate pe proiecte, acces cuprinzător bazat 
pe roluri la informaţiile de proiect şi resurse. 
Folosind instrumente de prezentare specifice 
serverelor de aplicaţii web, va integra toate 
informaţiile pentru a le face accesibile echi-
pei de proiect sau managementului. În plus, 
va oferi angajaţilor acces la informaţiile de-
spre proiect, rapoarte şi informaţii despre 
elemente de capital. 
Cererile de spaţii de lucru pentru proiecte vor 
fi rezolvate de către această componentă, la 
fel ca accesul la soluţiile predefinite, stocate 
într-un depozit de soluţii. Angajaţii compani-
ei vor putea de asemenea să caute resurse sau 
informaţii reutilizabile, folosind capacităţile 
de căutare disponibile specifice ale serverelor 
de aplicaţii web. 
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Fig.3. Arhitectura de ansamblu a unui mediu colaborativ virtual pentru proiecte 

 

Spatii de stocare structurate 
Spaţiile de stocare structurate au ca rol supor-
tul spaţiilor de lucru pentru proiecte, oferind 
servicii de management al conţinutului fişie-
relor, inclusiv suport pentru dosare web, pen-
tru a permite managementul de tip “tragere şi 
plasare” al conţinutului spaţiilor de lucru. 
Spaţiile de stocare trebuie să rezide în 
extranetul companiei, fiind accesibil angajaţi-
lor, clienţilor şi sub-contractorilor, oferind un 
puternic control al securităţii şi confidenţiali-
tăţii. Accesul utilizatorilor la spaţiile de lucru 
ale proiectului va fi controlat de manageri de 
proiect iar utilizatorii cunosc numai acele 
spaţii de lucru la care le-a fost acordat acces. 
Utilizatorii vor folosi contul cu care s-au în-
registrat în sistem, iar accesul la reţea va con-
tinua să fie criptat. 
6. Componente de configurare sistem 
Sunt acele componente ce permit introduce-
rea – de o manieră sistematică a elementelor 
de configurare a sistemului împreună cu 
funcţionalităţile de introducere a acestor con-
figurări în sistemele reale sau de migrare a 
acestor funcţionalităţi între două sau mai 
multe sisteme. Într-un anumit sens, conceptul 
este similar celui de CASE din lumea aplica-
ţiilor construite „la comandă”. 
Am grupat în cadrul acestei arii funcţionale 
următoarele componente: 

 Configurator – este acea componentă 
prin intermediul căreia - pornind de la analiza 
situaţiei existente şi a obiectivelor entităţii în 
cadrul căreia are loc implementarea - are loc 

definirea de o manieră abstractă a configură-
rii (parametrizării) sistemului informatic. 

 Încărcare configuraţii – este componenta 
cu sprijinul căreia are loc transferul parame-
trilor din aplicaţia de configurare în sistemul 
informatic generalizat care funcţionează în 
acest caz ca o gazdă pentru setările realizate. 

 Migrare configuraţii – este componenta 
ce permite transferul setului de parametrizări 
dintr-un sistem în altul, evitând astfel un efort 
de „copiere” manuală a sute sau cel mai ade-
sea mii de parametrii pentru a replica un anu-
mit mediu într-o instanţă de aplicaţie. 
Aria cuprinsă are un caracter de specificitate 
(vis a vis de obiectul activităţii – implementa-
rea sistemelor informatice integrate) bine de-
finit, activităţile menţionate având sens nu-
mai în cadrul unor astfel de proiecte de im-
plementare. 
Deoarece aceste elemente au fost tratate in 
extenso într-o lucrare anterioară ([KOMA00] 
– R. Komartin, Aplicaţii informatice pentru 
suportul proiectelor de implementare, dizer-
taţie de masterat, 2000, lucrare ce se ocupă 
exclusiv cu aceste componente), vom reitera 
în cele ce urmează numai în linii mari struc-
tura şi funcţionalităţile componentelor mai 
sus enunţate, subliniind însă importanţa deo-
sebită a acestei arii funcţionale pentru com-
pletitudinea unui sistem informatic integrat 
pentru managementul proiectelor informatice. 
6.1 Configurator 
Componenta configurator are două sub-
componente principale: 

 Şablonul de configurare 



Revista Informatica Economică, nr.3(31)/2004 
 

78 

 Extractorul 
Sub-componenta/modulul şablon de confi-
gurare este principala interfaţă cu a acestei 
componente. Modulul primeşte informaţiile 
privitoare la practicile de business şi la struc-
tura departamentală a companiei, interacţiu-
nea făcându-se prin intermediul unui chestio-
nar de intervievare. 
Pe baza răspunsurilor din chestionar, modulul 
derivă şi prestabileşte o serie de opţiuni de 
configurare, acestea suprascriind un set pre-
determinat de opţiuni de configurare. Moto-
rul de configurare trebuie sa nu permită se-
lectarea unui set de opţiuni neunitar (incon-
sistent). Unele opţiuni de configurare sunt 
ascunse şi nu există posibilitatea de a le su-
prascrie în aplicaţie.  
Sub-componenta extractor citeşte opţiunile 
de configurare derivate din configurator şi 
generează fişiere de configurare care sunt uti-
lizate de componenta de încărcare configura-
ţii. 
6.2 Încărcare configuraţii 
Componenta Încărcare configuraţii popu-
lează configurările detaliate în aplicaţii. 
Aceasta citeşte opţiunile de configurare sto-
cate în fişierele create de extractor şi apelează 
interfeţele de configurare a produselor, cu pa-
rametrii corespunzători pentru configurarea 
aplicaţiilor. 
Aceasta componenta incorporează logica de 
fuzionare care combină valorile introduse şi 
cele derivate din configurator cu valorile 
prestabilite statice din şabloane, pentru a ge-
nera reprezentarea completă a datelor de con-
figurare pe care interfeţele de configurare să 
le poată procesa. 
6.3 Migrare configuraţii 
Componenta Migrator transferă informaţiile 
de configurare dintr-o instanţă în alta. Acest 
lucru este folositor mai ales pentru transferul 
de la o instanţă de testare la o instanţă de 
producţie. Migratorul transferă toate datele 
necesare pentru configurare şi datele de refe-
rinţă, dar nu şi datele despre tranzacţii create 
în timpul testării (element util în cazul în care 
se adaugă o nouă divizie şi aceasta trebuie 
configurată cu parametri similari celor ai unui 
departament sau unei divizii existente). 

7. Concluzii 
În prezentul articol am introdus – pornind de 
la cerinţele exprimate în modelele de compe-
tenţe ale PMI şi IPMA, precum şi din experi-
enţa lucrului cu o gamă variată de instrumen-
te de management al proiectelor – un model 
teoretic al unui sistem integrat de manage-
mentul proiectelor de implementare, care să 
cuprindă cele mai bune practici ale activităţi-
lor de management de proiect informatic aşa 
cum se desprind ele din teoria şi practica ac-
tuală. 
Ne-am limitat ca pentru modelul propus să 
descriem o serii de arii funcţionale majore ale 
sistemului, componentele principale ale fiecă-
rei arii funcţionale, împreună cu principalele 
funcţionalităţi ale acestor componente. Câte-
va comentarii cu privire la modelul propus: 

 Împărţirea în arii funcţionale a componen-
telor sistemului integrat pentru managemen-
tul proiectelor este – inevitabil – relativă, 
unele componente putând fi încadrate cu mai 
mult sau mai puţin succes în cadrul altor arii 
funcţionale. Reamintim însă că scopul acestei 
clasificări a fost unul sistematizator, nu însă 
şi normativ. 

 Un element poate insuficient subliniat – 
însă vital pentru coerenţa întregului model – 
este integrarea (totală am putea spune) între 
toate componentele amintite pe parcursul 
prezentului referat. 

 Modalitatea de prezentare este – aşa cum 
de altfel se preciza încă din introducerea refe-
ratului – una prescriptivă („sistemul/compo-
nenta trebuie să...), un domeniu fără îndoială 
fertil de dezvoltări fiind explicitarea pe de o 
parte a cauzelor (elementele ce conduc la 
prescripţii) şi pe de altă parte a efectelor 
(elemente constructive mai precise care să 
contureze soluţia efectivă, nu doar viziunea 
acesteia). 

 Prin natura activităţilor desfăşurate de ma-
nagerul de proiect, unele din sarcinile sale nu 
vor putea fi niciodată (cel puţin nu pe orizon-
tul de timp previzibil) informatizate satisfăcă-
tor. Exemple de astfel de elemente (preluate 
din ICB): conducere, conflicte crize etc. 

 În fine, lista componentelor propuse nu es-
te în nici un caz exhaustivă ci are mai degra-
bă un rol orientativ şi în măsură a suscita in-
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teresul comunităţii de specialitate la aprofun-
darea temei abordate. Câteva din ariile cele 
mai susceptibile de dezvoltări viitoare sunt: 
- Managementul riscurilor proiectului 
- Managementul calităţii – atât al conducerii 
proiectului (calitatea procesului de imple-
mentare) cât şi calitatea livrabilelor proiectu-
lui 
- Managementul configuraţiilor. 
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