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We are coping more and more with the project and project management in day by day 
life. Even if some activities are the similarly with common organization actions, the life cycle 
project activities request more information and more actions. So it is necessary to have some 
tools, methods and rules to manage a large amount of information which must be dissemi-
nated to numerous stakeholders. This need could be solved by project management informa-
tion systems (PMIS). PMIS is a complex one, with various components which are depending 
on type of project, type of organization etc. The latest evolution of information and communi-
cation technology was favorable to our research field. Therefore, there are different tools to 
support the structure, automation and efficiency of PMIS.  
Moreover from several years it is spread the following notions: web-based project manage-
ment, project management office, enterprise project management. So, we can see the fast evo-
lution of this field. But, our paper will bring general ideas relating to project management in-
formation systems, like definition of PMIS, the project life cycle and the information needed of 
each stage, various tools to support the PMIS procedures. The characteristics, tools, trends 
will be our future research.  
Keywords: project management, project management life cycle, project management informa-
tion system, project management software 
 

ntroducere 
Perioada actuală este caracterizată de o 

puternică orientare a firmelor către proiecte, 
fie că vorbim de cele prin care se accesează 
diferite fonduri, fie de cele prin care se pun 
în practică ideile organizaţiilor. 
Numărul din ce în ce mai mare de proiecte, 
complexitatea tot mai ridicată, dar şi volumul 
imens de date care se vehiculează pentru asi-
gurarea unui management performant al lor, 
constituie tot atâtea motive pentru formaliza-
rea, automatizarea şi eficientizarea unui sis-
tem informaţional care să acopere cererile de 
informaţii ale persoanelor interesate de pro-
iect, de la finanţator până la membrii echipei 
şi beneficiari (stakeholderi). 
În acest context, se poate vorbi de existenţa 
sistemelor informaţionale pentru manage-
mentul proiectelor (SIMP), care să permită 
derularea proceselor specifice într-un cadru 
structurat şi cu un control riguros asupra da-
telor vehiculate. 
Cele mai multe materiale din literatura de 
specialitate fac trimitere la o serie de instru-
mente informatice pentru a evidenţia impor-

tanţa lor în conceperea, planificarea imple-
mentarea şi urmărirea proiectelor, însă efici-
ente numai într-un sistem bine structurat, cu 
un scop bine definit.  
Fără a gândi o interfaţă între diferitele softuri 
specializate, fără a stabili o structură clară a 
categoriilor de informaţii necesare diferitelor 
persoane interesate de proiectele organizaţiei, 
aceste instrumente nu pot să vină în sprijinul 
managementului proiectelor. 
De aceea, vom încerca să delimităm ce vrea 
să însemne un astfel de sistem, ce rol are şi 
ce probleme pot să apară la adoptarea lui. 
 
Definiţia SIMP 
Plecând de la definiţia clasică a unui sistem 
informaţional şi având în vedere particulari-
tăţile activităţilor şi proceselor managemen-
tului de proiecte, ajungem la următoarea de-
finiţie: ansamblul datelor, informaţiilor, pro-
cedurilor, echipamentelor, softului şi resurse-
lor umane necesare conceperii, planificării, 
implementării şi evaluării proiectelor. Prin 
intermediul lui, sunt puse la dispoziţia tuturor 
celor interesaţi (stakeholderi) informaţii pen-
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tru desfăşurarea activităţilor specifice ciclului 
de viaţă al unui proiect.  
În contextul definiţiei date, putem vorbi des-
pre existenţa SIMP în situaţia organizaţiilor 
care lucrează cu proiecte multiple sau ape-
lează la organizarea activităţilor orientate pe 
proiecte. Şi într-un caz, şi în celalălalt, siste-
mul informaţional poate fi gestionat la nive-
lul unui departament specializat în cadrul or-
ganizaţiei (Project Management Office) sau 
de către departamentul IT. 
O parte dintre componentele sistemului pot fi 
sprijinite de diferite instrumente soft genera-
lizate sau de aplicaţii special dezvoltate pen-
tru gestiunea datelor specifice proiectelor. 
Softul pentru managementul proiectelor este 
conceput pentru a uşura şi eficientiza activi-
tăţile persoanelor implicate, prin faptul că au-
tomatizează multe dintre fluxurile şi procedu-
rile informaţionale, adică procesele de colec-
tare, prelucrare, stocare şi transmitere a in-
formaţiilor. 
SI, pentru a fi util în managementul proiecte-
lor, ar trebui să ofere cel puţin următoarele 
tipuri de informaţii: 
• informaţii necesare pentru realizarea pla-

nului proiectelor şi a altor documente soli-
citate pentru conceperea lor; 

• informaţii formale şi informale necesare 
monitorizării continue a evoluţiei proiecte-
lor; 

• informaţii pentru evaluarea proiectelor, 
atât din punct de vedere al propunerilor, 
cât şi al finalizării lor, astfel încât să se 
asigure un proces decizional cât mai efici-
ent şi obiectiv. 

Categoriile de informaţii enumerate anterior 
reprezintă, de fapt, unul din principalele cri-
terii de structurare a SIMP, respectiv cele ne-
cesare etapelor ciclului de viaţă al unui pro-
iect, criteriu pe care îl vom folosi, în continu-
are, pentru prezentarea caracteristicilor de 
bază ale unui astfel de sistem. 
 
Ciclul de viaţă al proiectului şi rolul SIMP 
Sistemul informaţional al managementului 
proiectelor trebuie să acopere fiecare etapă 
din ciclul de viaţă al proiectelor, care să spri-
jine punerea în lucru a activităţilor, metode-
lor şi tehnicilor specifice, astfel încât să exis-

te un flux informaţional eficient atât între 
procese, cât şi între membrii echipei proiec-
tului şi toţi cei interesaţi de soarta lui. 
În sinteză, redăm rolul SIMP la nivelul fiecă-
rei etape din ciclul de viaţă al unui proiect, 
inclusiv posibilele instrumente soft ce ar pu-
tea veni în sprijinul prelucrării datelor. 
Etapa 1 – Conceperea proiectului 
În faza de elaborare a proiectului o parte din-
tre informaţiile necesare au un caracter in-
formal, fiind colectate, într-o mare măsură, 
din mediul extern, astfel încât să se asigure o 
justificare cât mai fundamentată a problemei 
identificate, o încadrare cât mai corectă în 
obiectivele şi strategiile firmei, dar şi pentru 
identificarea şi verificarea potenţialilor par-
teneri sau furnizori de servicii.  
Tot în această etapă, se folosesc destul de 
multe informaţii şi din mediul intern, necesa-
re identificării şi analizei soluţiilor, pentru a 
se putea stabili, în final, scopul şi obiectivele 
proiectului. Se apelează la datele existente în 
bazele de date ale altor sisteme din cadrul or-
ganizaţiilor, cum ar fi sistemul comercial, de 
producţie, cel financiar sau de resurse umane. 
Datele interne sunt utilizate, cu precădere, la 
elaborarea studiilor de fezabilitate, pe baza 
cărora se fundamentează decizia de adoptare 
a unei soluţii. 
Pentru etapa de concepere, nu se poate vorbi 
încă de un sistem informaţional care să poa-
tă fi uşor formalizat şi automatizat, întrucât 
informaţiile care se colectează şi prelucrează 
sunt din diverse surse, se diferenţiază în 
funcţie de natura şi scopul proiectului, iar ce-
le mai multe sunt informale, greu de structu-
rat sub forma unor baze de date. 
Totuşi, există şi componente care pot fi au-
tomatizate, aşa cum sunt cele specifice calcu-
lelor de fezabilitate economică. 
În contextul prezentat, apar o serie de in-
strumente software ce asigură o eficientizare 
a activităţilor etapei de concepere, cum ar fi: 
• instrumente de căutare şi colectare a date-
lor: motoare de căutare, servere cu baze de 
informaţii, browsere web etc.; 
• instrumente de comunicare între membrii 
echipei: e-mail, chat, grupuri de discuţii, vi-
deo-conferinţe; 
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• instrumente pentru procesarea textelor, cu 
posibilitatea de control al versiunilor şi de 
urmărire a modificărilor efectuate de mem-
brii echipei proiectului (Word); 
• instrumente pentru calculul diferiţilor in-
dicatori economici, pentru analizele de tip 
„What-if”, pentru interpretarea statistică a 
datelor. Cele mai folosite instrumente sunt 
cele de calcul tabelar (Excel) sau cele statis-
tice (SPSS); 
• aplicaţii economice din care se pot exporta 
datele necesare efectuării diferitelor analize. 
Etapa 2 – Planificarea proiectului 
Prin planificarea proiectului se detaliază so-
luţia adoptată pentru rezolvarea problemei, se 
stabilesc elementele de referinţă pentru im-
plementarea proiectului.  
Volumul de informaţii gestionat în această 
etapă este destul de mare. Pe baza rezultate-
lor etapei se asigura gestiunea şi controlul 
implementării proiectului, monitorizările, 
evaluările şi modificările care vor conduce la 
finalizarea proiectului. 
În etapa de planificare este necesar să se în-
registreze informaţiile privind: 
• jaloanele sau rezultatele intermediare pre-
văzute pentru proiect, astfel încât să poată fi 
controlat modul lor de obţinere; 
• activităţile în care se descompune proiec-
tul, cu datele estimative de început şi de sfâr-
şit, cu dependenţele dintre activi-
tăţi/subactivităţi; 
• resursele necesare pentru derularea activi-
tăţilor, cele disponibile şi care trebuie atrase; 
• costurile pe care le presupun resursele im-
plicate de proiect; 
• echipa de implementare a proiectului, ro-
lurile şi responsabilităţile fiecărui membru; 
• riscurile potenţiale, efectele asupra proiec-
tului, măsurile pentru eliminarea sau diminu-
area influenţei lor; 
• indicatorii prin care se monitorizează şi 
evaluează proiectul. 
Este etapa în care cea mai mare parte a acti-
vităţilor de culegere, prelucrare şi stocare a 
informaţiilor poate fi formalizată şi automati-
zată cu ajutorul software-ului specializat de 
managementul proiectelor, putând să se ape-
leze la următoarele categorii: 

• instrumente pentru planificarea activităţi-
lor, alocarea resurselor, cum ar fi: Microsoft 
Project, Primavera, Plan View, Project 
Scheduler, Artemis View; Open Plan Suite 
etc; 
• instrumente de stabilire a costurilor pe 
proiecte: Cost Xpert, Price Estimating, 
KnowledgePlan, în condiţiile în care softurile 
specializate de planificare şi alocare a resur-
selor nu suportă astfel de posibilităţi; 
• instrumente specializate de analiză a ris-
curilor: @Risk Professional, Monte Carlo for 
Primavera; 
• instrumente de procesare a textelor pentru 
descrierea ipotezelor de lucru (riscuri şi res-
tricţii ale proiectelor), a indicatorilor de mo-
nitorizare şi evaluare finală, precum şi in-
strumente de reprezentare grafică. 
Categoriile enumerate anterior vor fi folosite 
şi în etapele de implementare şi evaluare a 
proiectelor, pentru că reprezintă baza de date 
de la care se porneşte în urmărirea evoluţiei 
proiectului, analiza abaterilor de la planurile 
iniţiale, precum şi în monitorizarea activităţi-
lor, resurselor, costurilor, riscurilor etc. 
Etapa 3 – Implementarea proiectului 
Cum aceasta este etapa în care se colectează 
informaţiile necesare pentru analiza modului 
de derulare a proiectului, volumul informaţii-
lor care se prelucrează este unul impresio-
nant. 
Informaţiile, de cele mai multe ori, se sto-
chează în cadrul bazelor de date deja create 
la planificarea proiectului. Dar, apar şi alte 
aplicaţii care solicită informaţii despre pune-
rea în practică a proiectului, în special aplica-
ţiile economice, pentru integrarea datelor din 
diferitele compartimente implicate în derula-
rea proiectelor. 
Astfel, SIMP trebuie să fie capabil să asigu-
re: 
• colectarea datelor privind evoluţia proiec-

tului; 
• efectuarea de analize planificat/realizat; 
• analiza variaţiei costurilor; 
• analiza riscurilor; 
• înregistrarea tuturor schimbărilor care au 

intervenit în planul iniţial; 
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• generarea diferitelor rapoarte solicitate de 
membrii echipei sau alte persoane interesa-
te de proiect. 

Aşa cum spuneam anterior, instrumentele in-
formatice utilizate în planificarea proiectului 
vor fi folosite şi în etapa de implementare, la 
care se adaugă, într-o proporţie mult mai ma-
re, instrumentele de comunicare. 
Etapa 4 – Evaluarea proiectului 
Pe baza datelor culese şi stocate în etapa de 
implementare, SIMP poate să ofere suficiente 
elemente pentru elaborarea rapoartelor finale, 

sintetizând toate analizele planificat/realizat, 
evaluarea riscurilor, a indicatorilor de moni-
torizare, pentru a fi elaborat raportul final.  
Sistemul informaţional trebuie să permită în-
registrarea lecţiilor învăţate, să păstreze pro-
cedurile, regulile create pentru a putea fi uti-
lizate în proiectele viitoare. 
În sinteză, în tabelul 1 sunt prezentate etapele 
ciclului de viaţă al proiectului şi principalele 
instrumente informatice care vin în sprijinul 
SIMP. 

 
Tabelul 1. Etapele ciclului de viaţă al proiectelor şi instrumentele informatice 

Tipuri de instrumente 
Soft specializat Soft generalizat 

Etape Planificare Costuri Riscuri Aplicaţii de-
dicate 

Procesoare 
de texte 

Calcul tabe-
lar Comunicare

Concepere    √ √ √ √ 
Planificare √ √ √ √ √  √ 
Implementare √ √ √ √ √ √ √ 
Evaluare √ √ √ √ √ √ √ 
 
Ca o concluzie putem afirma că pe baza re-
gulilor stabilite de Project Management Insti-
tute, cele mai multe informaţii generate de o 
etapă a ciclului de viaţă reprezintă intrări ale 

celorlalte etape, potrivit tehnicii HIPO 
(Hierarchical Input Processing Output), aşa 
cum rezultă şi din diagrama simplificată din 
figura  1. 
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Fig.1 Diagrama fluxurilor de date de nivel 0 pentru SIMP 
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Pe marginea structurării SIMP, a instrumen-
telor informatice se pot iniţia discuţii ample, 
datorate atât noutăţii, cât şi opiniilor practici-
enilor. Fiind un domeniu relativ nou, apărut 
ca urmare a nevoilor de organizare a infor-
maţiilor despre proiecte, fundamentarea ştiin-
ţifică a principiilor de dezvoltare şi exploata-
re a unor astfel de sisteme este încă în stadiu 
de pionierat.  
Putem fi contrazişi prin multitudinea de solu-
ţii software existente pe piaţă, însă ele acope-
ră doar anumite componente ale SIMP, exis-
tând preocupări în ceea ce priveşte integrarea 
lor. 
Fenomenul poate fi înţeles mult mai bine da-
că se un paralelism între evoluţia sistemelor 
informaţionale funcţionale şi a SIMP. La în-
ceput s-a înregistrat dezvoltarea unor compo-
nente insulare, în prezent încercându-se atât 
integrarea instrumentelor existente în unul 
cât mai acoperitor, dar şi integrarea cu alte 
funcţionalităţi ale sistemelor informaţionale 
economice. Ca urmare, apare necesitatea 
unor ample acţiuni de stabilire a unui cadru 
general de dezvoltare a unor astfel de siste-
me. 
 
Probleme ale adoptării sistemelor infor-
maţionale 
Pentru implementarea unui sistem informa-
ţional, care să acopere toate domeniile mana-
gementului proiectelor, sunt necesare unele 
eforturi financiare pentru acoperirea unor re-
surse sau acţiuni specifice, cum ar fi: 
• echipamente, soft şi reţele actualizate; 
• licenţe pentru softul de aplicaţii; 
• documentaţia şi instruirile personalului 
pe linia noilor instrumente; 
• timpul de învăţare a noilor metode de că-
tre personal; 
• managementul timpului de evaluare a no-
ilor metode şi instrumente; 
• dezvoltarea unor componente soft speci-
fice, astfel încât să crească performanţele sis-
temului; 
• efortul de conversie de la vechile la noile 
instrumente. 
SIMP nu este lipsit de o serie de inconveni-
ente, întâlnite cel mai adesea acolo unde nu 

se gândeşte o structură integrată a acestuia, 
unde nu există dezvoltată o interfaţă cu cele-
lalte sisteme informaţionale din organizaţie 
sau unde ignoranţa/lipsa de cunoaştere împi-
edică dezvoltarea unui sistem informaţional 
eficient şi performant. 
Dintre cele mai dese probleme cu care s-ar 
putea confrunta organizaţiile, enumerăm: 
Existenţa unor subsisteme izolate, de multe 
ori sistemele fiind dezvoltate pentru a colecta 
şi stoca informaţii mai mult descriptive des-
pre planul iniţial al unui proiect şi mai puţin 
despre evoluţia acestuia în contextul unui an-
samblu de proiecte. De aceea, se înregistrea-
ză eforturi considerabile atunci când organi-
zaţiile sunt nevoite să consolideze informaţii-
le despre toate proiectele pe care le derulea-
ză. 
Cele mai multe sisteme se concentrează pe 
colectarea, organizarea şi raportarea informa-
ţiilor şi mai puţin pe analiza lor şi sprijinirea 
luării deciziilor. 
Nu puţine sunt situaţiile în care fluxul de in-
formaţii este unidirecţional, în sensul că per-
soanele implicate în conceperea, planificarea 
şi execuţia proiectului transmit o serie de in-
formaţii, dar nu primesc în schimb rapoarte 
care să le ofere imaginea de ansamblu asupra 
a ce s-a întâmplat. 
Ideea potrivit căreia tehnologiile informa-
ţionale ar putea fi soluţia mult visată, pentru 
existenţa unui sistem informaţional perfor-
mant, face ca eforturile să se orienteze mai 
mult spre gestiunea tehnologiilor şi mai puţin 
a informaţiilor. 
Multe sisteme sunt dezvoltate pentru a răs-
punde unor nevoi imediate cu privire la ra-
portarea activităţilor proiectului, fără să se 
stabilească o structură care să permită conec-
tarea raportărilor la obiectivele stabilite. Ast-
fel, de cele mai multe ori, informaţiile fac 
trimitere doar la ce s-a realizat, fără să se 
evidenţieze progresul înregistrat raportat la 
ce şi-a propus proiectul să atingă. 
Dacă la nivelul organizaţiilor se derulează 
mai multe proiecte, fiecare proiect îşi are 
propriul sistem informaţional, care nu este în 
conexiune cu celelalte, ceea ce face aproape 
imposibilă realizarea unor situaţii globale. 
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Se constată că mulţi dintre managerii organi-
zaţiilor consideră un efort financiar supli-
mentar pentru dezvoltarea unor sisteme spe-
cializate, iar de aici la o slabă performanţă a 
sistemelor.  
Toate aceste inconveniente se pot elimina 
prin stabilirea unei strategii coerente de dez-
voltare a sistemului informaţional al mana-
gementului proiectelor. Astfel de strategii se 
justifică a fi abordate numai dacă organizaţii-
le lucrează cu mai multe proiecte sau au ca 
formă principală de structurare a activităţilor 
pe cea orientată pe proiecte. 
 
Concluzii 
Se poate observa că problematica sistemelor 
informaţionale pentru managementul proiec-
telor este una destul de complexă, dacă ar fi 
plecăm doar de la volumul şi diversitatea in-
formaţiilor pe care trebuie să le gestioneze.  
Este şi motivul pentru care marii producători 
de software, în special de tip ERP, au început 
să-şi concentreze eforturile spre integrarea 
aplicaţiilor economice cu componenta de 
management proiect, chiar dacă în privinţa 
acestui segment se înregistrează destul de 
multe lipsuri, inconsecvenţe, neadaptări la 
procesele specifice. 
Fiind un domeniu puţin abordat la noi, în lu-
crarea de faţă nu am vrut decât să lansăm 
ideea orientării eforturilor specialiştilor în 
dezvoltarea sistemelor şi către această nişă de 
piaţă, ce încă nu este exploatată la nivelul ce-
rinţelor. De aici şi caracterul empiric al cer-
cetării. 
Evidenţierea categoriilor de subsisteme, apli-
caţii, particularităţi ale dezvoltării lor sunt câ-
teva dintre direcţiile posibile de cercetare. 
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