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Acest raport, precum si informatiile sau recomandarile pe care le contine, sunt furnizate de catre Eptisa, exclusiv pentru uz intern si 
utilizarea de catre Client in indeplinirea atributiilor Eptisa precum si a obligatiilor conform contractului cu Clientul. Orice sfat, opinii sau 
recomandari din cadrul raportului trebuie citite si invocate numai in cadrul raportului ca intreg. Recomandarile si opiniile din acest raport 
sunt bazate pe informatiile puse la dispozitia Eptisa la data prezentarii acestui raport si conform standardelor, codurilor, tehnologiei si 
practicilor de intocmire SP/ RO in vigoare la data prezentului raport. In urma livrarii finale a acestui raport Clientului, Eptisa nu va avea 
obligatii ulterioare sau responsabilitatea de a consilia Clientul in nicio privinta, inclusiv in ceea ce priveste evenimentele care afecteaza 
informatiile sau sfaturile furnizate in acest raport.  Acest raport a fost elaborat de catre Eptisa in calitate profesionala de Ingineri 
Consultanti. Continutul raportului, sub nicio forma nu face referire si nu cuprinde nicio consiliere sau opinie juridica.  Acest raport este 
intocmit in conformitate cu termenii si conditiile contractului Eptisa cu Clientul. In consecinta, ar trebui avuti in vedere acesti termeni si 
conditii cand se analizeaza si/sau utilizeaza acest raport. In cazul in care Clientul doreste sa inainteze acest raport unei terte parti, Eptisa 
poate, din proprie initiativa, sa agreeze acest aspect, cu conditia ca: 

a) Acordul scris al Eptisa se obtine inaintea acestei furnizari, si 
b) La eliberarea raportului catre o terta parte, acesta sa nu obtina niciun drept, contractual sau de oricare alta 

natura fata de Eptisa, si Eptisa in consecinta nu-si va asuma indatoriri, responsabilitati sau obligatii fata de o 
terta parte, si 

c)Eptisa nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele pierderi sau daune suportate de Client sau legat de orice conflict de interese 
ale Eptisa care decurg din furnizarea acestui raport catre o terta parte 
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1 Scopul documentului 

Ca urmare a Raportului Tehnic Nr. 1 (TR1-C5) Mediul informaţional AAC actual, şi conform 
celor prevăzute în Raportul de Iniţiere a Proiectului, pentru a asigura succesul general al 
proiectului este foarte important de pregătit documentul Cartei Proiectului pentru elaborarea 
Sistemului Informaţional de Management (SIM). 

Documentul Cartei Proiectului SIM are drept scop să prezinte obiectivul, domeniul de 
activitate la nivel înalt, resursele necesare, rolurile şi responsabilităţile, precum şi livrabilele 
majore pentru iniţiativa Sistemului Informaţional de Management întru susţinerea Strategiei 
de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare. 

În scopul asigurării responsabilităţii clare, Carta Proiectului SIM cuprinde de asemenea 
aspecte ce depăşesc cadrul elaborării SIM pentru a evita lipsa de comunicare şi a nu trezi 
aşteptări false. 

Prin caracterul său, Carta Proiectului SIM este un document viu, în sensul că poate şi trebuie 
să fie actualizată de îndată ce domeniul şi/sau echipa este schimbat(ă). Dat fiind faptul că 
orice Sistem Informaţional de Management urmează să susţină o subdiviziune 
organizaţională (în comparaţie cu organizarea unei subdiviziuni/departament pentru a deservi 
un sistem informaţional), SIM devine de fapt parte a subdiviziunii/departamentului şi 
evoluează de rând cu evoluţia sarcinilor şi obiectivelor subdiviziunii /departamentului. 

Anume din acest motiv este elaborată  secţiunea 'Monitorizarea revizuirii Cartei' pentru a 
urmări actualizările viitoare ale  Cartei SIM. 
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2 Viziunea 

Sistemul Informaţional de Management (SIM) al Programului de Sprijinire a Politicilor 
Sectoriale pentru Sectorul Apelor (PSPS) pentru Ministerul mediului al Republicii Moldova 
este menit să elaboreze şi să implementeze un instrument simplu de susţinere a 
procesului decizional al tuturor specialiţtilor, experţilor şi elaboratorilor de politici implicaţi în 
PSPS Apa pentru a le ajuta să evalueze impactul acţiunilor lor şi să determine daca acestea 
sunt în conformitate cu Programul de Sprijinire a Politicilor Sectoriale pentru Sectorul Apelor. 

3 Misiunea 

Proiectul abilitează Departamentul Managementul Apelor al Ministerului mediului 

din Republica Moldova cu instrumente şi deprinderi noi pentru aprobarea deciziilor 

oportune şi de calitate cu privire la managementul apelor. 

4 Domeniul de acţiune 

Proiectul va oferi un instrument SIM pentru stocarea, procesarea şi prezentarea rapoartelor 
necesare pentru a aproba decizii de politică ce ţin de Programul de Sprijinire a Politicilor 
Sectoriale în Sectorul Apelor sau pentru a exporta date în procesul schimbului de informaţii 
cu alte sisteme informaţionale pentru alte instituţii naţionale sau internaţionale.  

Majoritatea datelor sunt colectate din departamentele şi organizaţiile subordonate Ministerului 
mediului, precum şi de la alte ministere, inclusiv de la Ministerul mediului şi autorităţile locale 
(primării), preponderent în baza anuală. 

Costul estimativ pentru numărul de date agregate pentru criterii/parametri în baza interviurilor 
preliminare cu factorii cheie şi atelierului de lucru dedicat SIM nu va depăşi suma totală de 
200 câmpuri care vor fi divizate în dimensiuni la nivelul cel mai jos al ţării – primărie (raion). 
Alte părţi şi dimensiuni pentru criterii/parametri ar putea apare în cursul studiului cerinţelor 
funcţionale. 

Proiectul va spori capacitatea membrilor echipei Departamentului Managementul Apelor al 
Ministerului mediului al Republicii Moldova pentru a reduce timpul acordat elaborării 
rapoartelor personalizate folosind cele mai populare pachete office: Microsoft Excel şi 
Microsoft Word, şi anume folosind Tabelele MS Excel Pivot. 

La definirea cerinţelor funcţionale şi rapoartelor de ieşire poate fi necesar de asigurat instruire 
în utilizarea softului SIG (GIS) pentru vizualizarea datelor spaţiale. 

5 Livrabilele care nu sunt în cadrul de acţiune 

Proiectul SIM nu abordează chestiuni ce ţin de capacitatea instituţională, disciplina muncii, 
comunicarea internă şi inter -governmentală. 

Proiectul SIM vizează datele agregate colectate preponderent de către şi/sau pentru 
Departamentul Managementul Apelor al Ministerului mediului al RM pentru SIM Apa, şi nu 
cuprinde aspectele legale şi integritatea datelor pentru colectarea datelor neprelucrate de la 
organizaţiile şi departamentele responsabile pentru colectarea datelor. 

Proiectul SIM nu cuprinde nivelele  inferioare ale SIM: echipamentul (hardware), reţeaua 
(networking), programul (software) (pentru server şi desktopuri), deoarece acest segment 
este externalizat de către iniţiativa Guvernare Electronică. 
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6 Durata proiectului 

Proiectul SIM este activ pe parcursul perioadei de desfăşurare a Proiectului AT PSPS Apa. 

7 Obiectivele 

7.1 Echipa de gestionare a PSPS Apa la Ministerul mediului identificată 

Sistemul Informaţional de Management urmează să susţină aprobarea deciziilor şi 
monitorizarea Strategiei de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare în cadrul Ministerului 
mediului al Republicii Moldova. 

Dat fiind faptul că orice Sistem Informaţional de Management urmează să susţină o 
subdiviziune organizaţională, SIM devine de fapt o parte a subdiviziunii/departamentului. 

SIM urmează să fie folosit în mod permanent de către echipa de specialişti şi experţi care 
lucrează cu datele şi documentele la implementarea Strategiei de Aprovizionare cu Apă şi 
Canalizare. Această echipă ar putea fi parte a unui departament, precum şi ar putea face 
parte din alt departament şi/sau instituţii; într-un fel, aceasta ar putea fi o 'echipă virtuală' 
care în măsură deplină sau parţială datorită fişei postului lucrează cu sau contribuie la 
Strategia de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare. 

Dezvoltarea capacităţilor de lucru  în echipă şi specificaţiile funcţiei sunt în afara cadrului de 
elaborare a SIM; pe de altă parte, elaborarea SIM necesită o abordare proactivă din partea 
tuturor membrilor echipei faţă de colectarea, procesarea şi raportarea datelor SIM. 

7.2 SIM elaborat 

Dat fiind faptul că instrumentele de elaborare disponibile la momentul actual permit 
reducerea timpului de elaborare cu 80% (timpul şi resursele), aceasta permite elaborarea 
'orientată spre client' folosind abordarea de Prototipuri în procesul de elaborare cu un nivel 
înalt de implicare a urilizatorilor finali. 

Ideea unui protorip este de a permite utilizatorilor unui sistem să evalueze produsul şi/sau 
modulele acestuia mai degrabă experimentându-le decât să fie nevoiţi să le interpreteze şi 
să le evalueze în baza descrierilor.  

Prototipurile pot fi de asemenea folosite de către utlizatorii finali/proprietarii sistemului 
pentru a descrie cerinţele pe care elaboratorii nu le-au examinat 

Prin urmare, prototipurile active pot fi examinate drept factor de comunicare cheie în 
raportul dintre echipa elaboratorilor şi utilizatorii finali /proprietarii aplicaţiei. 

Documentaţia, pregătirea manualului şi instruirea utilizatorilor/administratorului devine o 
parte integrală a prototipurilor, deoarece manualele sunt pregătite de rând cu elaborarea, 
punând accentul pe aspectele cheie ale sistemului pe măsura obţinerii feedback-ului despre 
neajunsurile aplicaţiilor. În mod similar, timpul şi calitatea instrurii utilizatorilor beneficiază 
de eficienţă în urma prototipurilor active deoarece Utilizatorii/Administratorii sunt implicaţi în 
elaborare chiar din prima zi. 

De asemenea, odată ce cerinţele Clientului sunt brevetate pe deplin, va fi mai usor de 
aprobat decizia corectă privind alegerea tehnologiei pentru versiunea operaţională finală a 
SIM şi de determinat dacă este necesară Solicitarea de Ofertă din partea vânzătorilor 
externi sau dacă resursele existente vor fi suficiente. 

  
7.3 Sustenabilitatea SIM după finalizarea Proiectului AT asigurată 

Majoritatea proiectelor TI devin învechite către momentul lansării acestora. Acest pericol 
universal devine unul cheie pentru a examina sustenabilitatea unui sistem informaţional şi 
SIM, în particular. 
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Implicarea activă a Utilizatorilor Finali / Administratorilor în cursul elaborării prototipurilor 
este una din părţile integrale ale sustenabilităţii proiectului, deoarece în acest caz SIM este 
de fapt folosit de către utilizatorii finali din prima zi, şi nu este dat uitării undeva pe un raft. 

Al doilea aspect important al sustenabilităţii este că abordarea de prototipuri se axează mai 
degrabă pe Beneficiile pentru utilizatori, decât pe funcţii pure. Prin urmare, SIM devine 
parte integrală a operaţiunilor de zi cu zi ale subdiviziunii/departamentului. 

În al treilea rând, instruirea practică extensivă şi instrurirea formatorilor şi 
administratorului(lor) ar trebui să asigure sustenabilitatea SIM o perioadă care depăşeşte 
cu mult perioada proiectlui AT. 

8 Criteriile succesului şi rezultatele anticipate 

SIM generează toate rapoartele solicitate de Echipa AT PSPS Apa cu corectitudinea şi 
oportunitatea necesară. 

Toţi membrii Echipei PSPS Apa pot beneficia – aceştia sunt instruiţi şi pot interpreta 
rapoartele – din SIM. 

9 Echipa proiectului şi factorii cheie 

9.1 Factorii cheie 

9.1.1 Descrierea rolului 

Drept factor SIM este considerat orice entitate care 

 beneficiază de sistem (beneficiari funcţionali, politici, financiari şi sociali) 

 organizaţiile care reglementează aspectele sistemului (entităţi de reglementare 
financiară, de siguranţă şi altele) 

 organizaţiile responsabile pentru alte sisteme interdependente cu sistemul în proces 
de elaborare (schimb de date, etc.) 

 departamentele/organizaţiile care se integrează pe orizontală cu SIM (pentru care 
SIM produce date/rapoarte) 

9.1.2 Lista factorilor cheie 

 Bajureanu Radu 

Viceministrul mediului 

bajureanu@mediu.gov.md 

 Iurie Ţurcanu 

Director Executiv, Centrul de Guvernare Electronică 

iurie.turcanu@egov.md 

9.2 Proprietarul Produsului 

9.2.1 Descrierea rolului 

1. Creează şi menţine Registrul Produsului, supervizează sistemul şi îl menţine în 
funcţiune. 

2. Prioritizează şi stabileşte ordinea elaborării în conformitate cu necesităţii 
departametului. Nu este bine să ai 5 priorităţi înalte sau 5 priorităţi medii. Este important 
de cunoscut care este 1 prioritate înaltă actuală şi 1 prioritate medie actuală. 
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3. Ajută in ce priveşte trăsăturile de elaborare în istoriile utilizatorilor. Proprietarii 
produsului ajută echipei să înţeleagă exact ce se cere. 

4. Comunică Viziunea şi Scopurile  echipei. 

5. Reprezintă clientul, asigură interfaţa şi implică clientul şi factorii cheie pentru a se 
asigura că Echipa elaborează produsul cuvenit 

6. Participă în şedinţele şi analizeie zilnice, săptămânile, lunare pentru a monitoriza 
progresul în elaborarea produsului. 

7. Verifică progresul produsului la finele prestării fiecărei versiuni şi dispune de autoritate 
completă pentru a accepta sau respinge lucrul efectuat. 

9. Comunică situaţia la zi pe exterior factorilor interesaţi şi echipei. 

9.2.2 Lista 

Şef Direcţie Managmentul Apelor, Ministerul Mediului 
Tronza Serafima 

9.3 Ofiţei Şef pentru Informaţie (Chief Information Officer) (OŞI) 

9.3.1 Descrierea rolului 

Ofiţerul Şef pentru Informaţie (OŞI) este responsabil pentru coordonarea lucrărilor dintre 
Ministerul mediului şi Centrul de Guvernare Electronică privind 'găzduirea' SIM, 
inventarierea sistemelor TI şi SIM folosite de minister şi planificarea resurselor TI pe 
termen scurt şi pe termen lung pentru Ministerul mediului. 

9.3.2 Lista 

Veronica Lopotenco 
OŞI, Ministerul Mediului  

9.4 Membrii echipei 

Membrii echipei pentru Sistemul Informaţional de Management pentru susţinerea Stategiei 
de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare sunt orice colaboratori care operează cu şi/sau 
beneficiază de sistem. 

SIM urmează să susţină lucrul Echipei de implementare a Strategiei de Aprovizionare cu 
Apă şi Canalizare. 

9.4.1 Desrierea rolului  

9.4.2 Lista 

1. Tronza Serafima - Sef Direcţia Managmentul Apelor, Ministerul mediului; 

2. Breahna Elena - Consultant, Direcţia Managmentul Apelor, Ministerul mediului; 

3. Ponomariova Irina - Consultant, Direcţia Managmentul Apelor, 

Ministerul mediului; 

4. Enachi Elena - Consilier al Viceministrului mediului; 

5. Paduraru Nicolae  - Consultant superior, Serviciul secretariat, 

Ministerul mediului; 

6. Proca Dumitru - Agentia "Apele Moldovei"; 

7. Bors Maria - Inspectoratul Ecologic de Stat. 
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9.5 Experţiii în obiectul de specialitate (EOS) 

9.5.1 Descrierea rolului 

Expertul în obiectul de specialitate (EOS) este o persoană "individuală cu cunoştinţe 
profunde într-un domeniu concret. EOS comunică elaboratorilor ce trebuie să facă prin 
sistemul computerizat şi cum EOS intenţionează să-l folosească. EOS este de asemenea 
implicat în validarea sistemului produs ca rezultat.  

9.5.2 Listele 

Breahna Elena - Consultant, Direcţia Managmentul Apelor, Ministerul mediului. 

9.6 Şeful echipei şi elaboratorul SIM 

Şeful echipei şi elaboratorul SIM:  

 susţine Proprietarul Produsului în definirea, gruparea şi prioritizarea sarcinilor de 
dezvoltare 

 susţine OŞI în planificarea pe termen scurt şi pe termen lung a resurselor TI necesare 
pentru SIM şi pentru sustenabilitatea acestuia 

 elaborează prototipurile, colectează feedback de la Proprietarul Produsului şi Expertul 
în Obectul de Specialitate (EOS) 

 conduce Echipa de Elaborare 

 organizează instruire pentru membrii Echipei 

9.6.1 Descrierea rolului 

9.6.2 Lista 

Viktor Klymonchuk – Expert SIM, Proiectul AT PSPS Apa 

 

9.7 Elaboratorii SIM 

Experţii ordinari din Proiectul AT PSPS Apa, urmează să fie identificaţi; aceştia se vor 
subordona lui Viktor Klymonchuk (SIM), responsabil pentru codificare  

 frontal (de interfaţă) 

 din spate şi  

 module SIG  

dacă/când vor fi solicitaţi de către Şeful Echipei SIM. 

10 Livrabilele: Indicatorii principali 

Perioada estimativă pentru elaborarea şi implementarea primului prototip de lucru dat fiind 
promptitudinea actualizării datelor (anual) şi "latitudinea" bazei de date –până la 200 
criterii/parametri/câmpuri şi o dimensiune pentur raportare (geografică de către primării) 
constituie maxumum 3-5 luni. 

Însă dat fiind obstacolelel la nivel instituţional, obstacolele "comune", cum ar fi Schimbarea 
Managementului, lipsa comunicării intra- şi inter- guvernamentale, această perioadă 
estimativă poate fi înmulţită la 3. 

Estimarea realistă, dat fiind condiţiile locale este de 3 luni pentru fiecare rezultat livrabil, ceea 
ce alcătuieşte 21 luni pentru proiectul SIM. 
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Sperăm că majoritatea blocajelor de ordin instituţional vor fi înlăturate şi că perioada va fi 
redusă până la 2 luni (în mediu) pe fiecare rezultat livrabil; aceasta ar face ca perioada 
proiectului să constituie 14 luni, lăsând mai mult timp pentru suportul şi 
actualizarea/modernizarea ulterioară a SIM. 

10.1   Determinarea echipei pentru PSPS Apa 
Data iniţierii: 18/06/2012 Data finalizării: 01/07/2012 

Prioritatea: 1 Durata: 2 săptămâni Gradul de 

finalizare: 25 % 

Resurse: Factorii cheie, Proprietarul Produsului 

Echipa care conduce implementarea Strategiei de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare este 
determinată. Anume echipa care va opera cu şi va beneficia de SIM urmează să susţină 
lucrul Echipei pentru implementarea Strategiei de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare. 

10.2   Instruirea în bazele TIC pentru membrii echipei 

Data iniţierii: 18/06/2012 Data finalizării: 15/07/2012 

Prioritatea: 2 Durata: 4 săptămâni Gradul de 

finalizare: 25 % 

Resurse: Membrii Echipei, Proprietarul Produsului, Şeful Echipei SIM 

Instruirea în bazele TIC pentru membrii Echipei pentru a-i abilita cu deprinderi avansate în 
pregătirea rapoartelor folosind MS Word şi Pivot Table în MS Excel pentru a procesa şi 
analiza volume mari de date. 

10.3  Definirea rapoartelor de ieşire (outgoing) pentru SIM 

Data iniţierii: 16/07/2012 Data finalizării: 16/08/2012 

Durata: 4 săptămâni Gradul de finalizare: 0 % 

Resursa: EOS, Proprietarul Produsului, Şeful Echipei SIM 

Rapoartele majore care urmează să fie produse de SIM sunt definite după conţinut, 

format şi actualitate. 

10.4  Definirea datelor necesare care urmează să fie colectate pentru a 

genera rapoarte 

Data iniţierii: 15/08/2012 Data finalizării: 14/09/2012 

Durata: 4 săprămâni Gradul de finalizare: 0 % 

Resursa: EOS, Proprietarul produsului, Şeful Echipei SIM 

După definirea rapoartelor de ieşire majore ce urmează să fie generate de SIM, Proprietarul 
Produsului şi Expertul în Obiectul de Specialitate definesc datele de intrare care ar trebui să 
fie colectate pentru a produce rapoartele. 
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10.5  Pregărirea serverului de elaborare pentru prototipuri 

Data iniţierii: 18/06/2012 Data finalizării: 22/06/2012 

Durata: 1 săptămână Gradul de finalizare: 25 % 

Resurse: OŞI, Factorii cheie 

Dat fiind situaţia actuală a iniţiativei Guvernare Electronică, este important de elaborat SIM 
în conformitate cu standardele Centrului de Guvernare Electronică pentru a asigura 
compatibilitatea cu infrastructura TI guvernamentală generală, scalabilitatea şi 
sustenabilitatea viitoarea a SIM. 

Abordarea prototipurilor active ar necesita ca serverul de elaborare setat la etapa iniţială, în 
afară de beneficiul adus utilizatorului final şi elaborarea sistemului general menţionat mai 
sus, să poată contribui la infrastructura generală de guvernare electronică prin integrarea 
sistemului de la etapa iniţială a elaborării acestuia. 

10.6  Elaborarea prototipului(rilor) SIM 

Data iniţierii: 16/07/2012 Data finalizării: 14/09/2012 

Durata: 8 săptămâni Gradul de finalizare: 0 % 

Resurse: Şeful Echipei SIM 

De îndată ce primul raport produs (output) va fi gata, Echipa de Elaborare şi Şeful Echipei 
SIM pot pregăti primele prototipuri pentru a colecta feedback-ul de la Expertul în Obiectul 
de Specialitate şi/sau Proprietarul Produsului pentru a asigura o corectitudine maximală în 
pregătirea raportului.  

10.7  Pregătirea serverului "viu" pentru a găzdui SIM 

Data iniţierii: 10/09/2012 Data finalizării: 17/09/2012 

Durata: 1săptămână Gradul de finalizare: 0 % 

Resursa: OŞI, Factorii cheie 

Serverul "viu" pentru găzduirea SIM trebuie să fie disponibil şi testat bine înainte de 
migrare, deoarece atât serverul de elaborare, cât şi serverul viu trebuie să fie menţinute în 
paralel pentru a asigura spaţiu pentru testarea noilor lansări (releases) şi caracteristici pe 
parcursul elaborării prototipurilor pe serverul de elaborare înainte ca acestea să meargă pe 
viu (live). 

Această abordare trebuie să asigure de asemenea standardele de calitate necesare – 
macheta completă înaine de lansarea producţiei. 

Se planifică sicronizarea pregătirii serverului viu atunci când infrastructura „Moldova Cloud” 
nouă va fi pusă pe viu şi va deveni pe deplin operaţoinală, în perioada septembrie-
octombrie 2012, la propunerea Centrului de Guvernare Electronică. 

10.8  Elaborarea SIM 

Data iniţierii: 01/10/2012 Data finalizării: 01/03/2013 

Durata: 20 săptămâni Gradul de finalizare: 0 % 
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Resursa: Şeful Echipei SIM, Elaboratorii SIM 

Prototipul va fi analizat atunci când majoritatea rapoartelor de ieşire vor fi pregătite şi 
aprobate de către EOS şi Proprietarul Produsului pentru a finaliza decizia privind 
necesitatea (sau lipsa necesităţii) Cererii de Ofertă a vânzătorilor de programe software 
pentru elaborarea versiunii finale a SIM ca produs. 

În dependenţă de analiză va fi aprobată decizia privind pregătirea versiunii finale stabile a 
produsului cu funcţionalizatea aprobată de Proprietarul Produsului. 

10.9  Instruirea în SIM pentru membrii echipei 

Data iniţierii: 01/10/2012 Data finalizării: 01/03/2013 

Durata: 20 week(s) Gradul de finalizare: 0 % 

Resursa: Membrii Echipei, Elaboratorii SIM 

Instruirea în SIM acordată membrilor echipei pentru a beneficia pe deplin de sistemul 
elaborat care include, dar nu şi se limitează la introducerea datelor, raportarea şi 
interpretarea informaţiei produse de sistem. 

10.10  Suport pentru SIM 

Data iniţierii: 01/10/2012 Data finalizării: 01/03/2014 

Durata: 20 ore Gradul de finalizării: 0 % 

Resursa: Şeful Echipei SIM, Elaboratorii SIM 

Va fi asigurat suportul continuu al sistemului care include instruirea practică şi 
actualizările/modernizările (up-grade) sistemului pentru a reflecta necesităţile de schimbare 
ale Proprietarului Produsului. 

11 Bugetul 

Toate cheltuielile pentru Proiectul SIM sunt acoperite din mijloacele Proiectului AT PSPS Apa. 
Alte surse de finanţare suplimentare nu sunt disponibile. 

12 Riscurile 

1. Rapoartele de ieşire definite în mod greşit 

2.Rapoartele de ieşire ne-convenite cu/ne-aprobate de MMe / Proiectul AT 

3. Ne-colectarea datelor şi/sau inexistenţa procedurii de colectare a datelor 

4. Indisponibilitatea specialiştilor/experţilor cheie în industrie 

5. Lipsa suportului din partea iniţiativei Guvernare Electronică – absenţa serverului pentru 
găzduirea SIM 

13 Riscul migrării 

Pentru a aborda fiecare risc, este important de numit doar o singură persoană din 
Departamentul Managementul Apelor care să fie responsabilă pentru coordoanrea lucrărilor 
şi abordarea riscurilor. 
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Orice semne ale Riscurilor în procesul Proiectului SIM trebuie să fie raportate direct 
Proprietarului Produsului şi Factorilor cheie. 

14 Planul de comunicare 

Planurile de lucru săptămânale şi lunare şi rapoartele de progres sunt prezentate Echipei 
Proiectului şi Factorilor cheie. 

15 Monitorizarea revizuirii Cartei 

Versiunea 0.1 din 11/06/2012. 
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16 Anexa 1: Ciclul prototipurilor 

 

(De la stânda spre dreapta) 

Elaborarea aplicaţiei cu utilizarea brevetării 

Investigarea /analiza 

Analiza/designul 

Implementarea designului 

Implementarea /întreţinerea 

Ciclul brevetării 

Ciclul întreţinerii 

 
 


