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REZUMAT 
Lucrarea de față prezintă modelul pentru un software 
ideal, menit să asigure asistența computerizată în 
redactarea, implementarea și raportarea 
managementului de proiecte muzicale. Acest plan este 
construit având la bază două surse primare, pe de o 
parte teoria „administrării de proiecte artistic-
muzicale“, pe de altă parte elementele tehnice și softurile 
de inteligență artificiale elaborate și folosite în prezent în 
business și în domeniile conexe. Rolul acestei cercetări 
este de a concepe, din punct de vedere teoretic, 
funcționalitatea algoritmilor Softului Two-door, un 
program de calculator nou, care se dorește a fi o 
asistență computerizată pentru managerii care inițiază și 
gestionează proiecte muzicale. 
Cuvinte cheie 
Antreprenoriat, e-management, proiecte muzicale, 
inteligență artificială, software, concept nou. 

INTRODUCERE 
Prin intermediul noii științe, denumite generic 
„inteligență artificială“, calculatoarele au fost  învățate să 
înlocuiască progresiv operațiunile pe care oamenii le 
efectuau în mod curent, apelând la diverse resurse pentru 
prelucrarea datelor. Evoluția în materie de „transfer al 
inteligenței“, dinspre natural spre artificial, dinspre om 
spre calculator, a fost măsurată în ultimii ani prin 
aprecierea gradului de fidelitate cu care un computer 
poate reda funcțiile cognitive umane.   
Deși încă din Antichitate se punea problema apariției 
unor ființe artificiale și a inventării unui raționament 
matematic de tip autonom – care sute de ani mai târziu a 
dus la apariția teoriei computației și a algoritmilor logici 
cu limbaje automate - cercetarea în materie de inteligență 
artificială şi-a făcut apariția abia la mijlocul secolului al 
XX-lea, prin intermediul informaticianului John 
McCarthy, care a demonstrat, în cadrul „Dartmouth 
Summer Reseach Project“ (McCarthy, Minsky, 1955), 
capacitatea calculatorului de a asimila, învăța și procesa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This paper presents the model of an ideal software 
prototype meant to provide computerized support in 
writing, implementing, and reporting the outcomes of 
music project management. This plan relies on two 
primary sources, on the one hand the theory of music 
management projects, and on the other the technical 
elements and the AI software created and used in 
business and in its related fields nowadays. The role of 
this research is to provide the theoretical framework for 
operating the software algorithms of Two-door, a new 
type of computer programme, which aims to offer 
computerized support for the managers who initiate and 
administrate musical projects. 
Keywords 
Entrepreneurship, e-management, musical projects, 
artificial intelligence, software, new concept. 

INTRODUCTION 
Based on the new science that is generically called 
“artificial intelligence”, computers have been taught to 
progressively replace the operations that people used to 
perform on a current basis, resorting to various data 
processing resources. The evolution of the “intelligence 
transfer” from the natural to the artificial, from humans to 
computers, has been measured in recent years by 
assessing the degree of fidelity with which a computer 
can replicate the cognitive functions of human beings.   
Even though the ancient world was the first to witness the 
idea of the emergence of artificial beings and of inventing 
a mathematical reasoning of an autonomous type – which 
several centuries later led to the emergence of the 
computational theory and of the logical algorithms with 
automatic languages - the research in the realm of the 
artificial intelligence appeared only in the middle of the 
20th century, due to the mathematician John McCarthy. 
He demonstrated, in the “Dartmouth Summer Research 
Project” (McCarthy, Minsky, 1955), a computer’s 
capacity to assimilate, learn, and process strategies in 
order to solve complex problems in a very short amount 
of time. The idea was immediately adopted by the 
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strategii pentru a rezolva probleme complexe într-un timp 
foarte scurt. Ideea a fost preluată imediat în aplicațiile 
informatice (1959), extinzându-se spre matematică 
(1960), logistică, statistică, economie (1974), lingvistică, 
mecanică, diagnostic medical (1990), securitate 
internațională ș.a.  
De-a lungul ultimilor 50 de ani, industria inteligenței 
artificiale a fost promovată inclusiv la nivel politic, 
guvernele americane, britanice, japoneze și chineze 
alocând fonduri impresionante pentru a dezvolta ceea ce 
astăzi este considerată a fi una dintre realizările cele mai 
importante ale umanității, puterea informației cibernetice.  
Viteza cu care se dezvoltă calculatoarele este 
impresionantă, astăzi putem vorbi despre soluții 
computerizate pentru prototipuri de automobile și 
avioane automatizate, care pot fi conduse singure, roboți 
industriali care suplinesc sarcini importante de producție 
și multe alte alternative de substituire umană pe care le 
consideram, până nu demult, imposibile.  
Sfârșitul de secol XX și primii ani ai noului veac au adus 
în atenție un fenomen surprinzător, care a atras după sine 
prezumții îngrijorătoare privind viitorul umanității sub 
influența inteligenței artificiale. În 1997 primul sistem 
informatic de tip inteligent a fost capabil să creeze soluții 
și răspunsuri pentru a-l învinge la un joc de șah pe 
campionul mondial de la acea vreme, Gari Kasparov; în 
2005, într-un context similar, mediatizat intens de presa 
americană, calculatorul a arătat din nou că poate fi mai 
puternic decât inteligența umană, învingând concomitent 
doi campioni mondiali la o altă competiție, de cultură 
generală. A fost momentul în care s-a ajuns la concluzia 
că în situația oferirii accesului nelimitat la cantități mari 
de informații,  calculatorul este capabil să își caute singur 
metode de a învăța, eliminând erori și devenind din ce în 
ce mai acurat în procesare și cogniție.  
Concluziile ultimelor cercetări în știința tehnologică 
subliniază faptul că programele de calculator vor fi 
capabile în scurt timp să se rescrie singure, 
perfectându-se prin deducții, fără ajutorul omului. 
Fericirea face că încă ne aflăm într-un prezent în care 
suntem dependenți de programatorii umani și multe 
dintre domeniile care aderă la ideea utilizării inteligenței 
computerizate au încă nevoie de conceptualizări 
științifice de specialitate, realizate de oameni,  pentru a 
crea ghizii de proiectarea software. Acum, în acest 
prezent volatil, este nevoie de un dialog „cercetător-
informatician“. Expertiza „domeniului gazdă“ (adică acel 
domeniu care își propune să aplice inteligența artificială 
pentru a degreva surplusul de efort uman) este necesară 
pentru a conceptualiza corect, din punct de vedere 
teoretic, algoritmii de funcționalitate informatică și  rolul 
acestor „softuri de asistență“. 
Se consideră că multiplicarea informației cibernetice și 
libera circulație a datelor poate fi periculoasă dacă se 
dezvoltă într-un mediu necontrolat [1]. Deducem de aici 
că este esențial ca cercetătorii cu expertiză în „domeniile 
gazdă“ să fie deschiși spre a colabora și a controla 
evoluția, prin contribuția lor la conceperea replicilor 
artificiale, astfel încât derapajele să fie evitate. 
 

 

informational applications (1959) and extended towards 
mathematics (1960), logistics, statistics, economics 
(1974), linguistics, mechanics, medical diagnosis (1990), 
international security, etc.  
Along the past 50 years, the artificial intelligence 
industry has been campaigned for at political level as 
well, while the American, British, Japanese, and Chinese 
governments allocated substantial funds in order to 
develop what is nowadays seen as one of humanity’s 
most important achievements, the power of the 
cybernetic information.  
The speed at which computers develop is impressive - 
nowadays we can speak about computerized solutions for 
automated vehicles and aeroplanes, which can be 
controlled from the distance, industrial robots that 
accomplish important production tasks and many other 
alternatives that substitute the human input, all of which 
would have been considered impossible until a short time 
ago.  
The end of the 20th century and the first years of the new 
millennium brought to our attention a surprising 
phenomenon, which triggered presumptions meant to 
cause anxiety regarding the future of humanity under the 
influence of the Artificial Intelligence. In 1997 the fist 
intelligent information system was capable of creating 
solutions and answers in order to beat the world chess 
champion of the time, Garry Kasparov; in 2005, in a 
similar context, intensely advertised by the American 
press, the computer showed once more that it can be 
more powerful than the human intelligence, 
concomitantly beating two world champions in a general 
knowledge quiz. At that moment the conclusion was 
reached that if a computer is offered unlimited access to 
large quantities of information, it is able to search for its 
own methods to learn, eliminating errors and becoming 
increasingly accurate in processing information and 
acquiring knowledge.  
The conclusions of the most recent research in the 
science of technology stress the fact that computer 
programs will soon be able to re-write and improve 
themselves by means of deductions, without human help. 
Fortunately, we find ourselves in a present where we still 
depend on human programmers and many of the fields 
that adhere to the idea of using computerized artificial 
intelligence still need specialized scientific 
conceptualizations provided by humans to create 
software design guidelines. Now, in this volatile present, 
there is an imperious need for a dialogue between 
researchers and computer experts. The expertise of the 
“host domain” (that domain that wishes to apply artificial 
intelligence to spare humans of supplementary effort), is 
necessary in order to perform a correct theoretical 
conceptualization of the mathematical algorithms 
required for functioning, which will define, in favour of 
the scientific evolution, in a correct and high-quality 
manner, the role of this “support software”. 
It is believed that the multiplication of the cybernetic 
information and the free circulation of data can be 
dangerous if it develops in an uncontrolled environment 
[1]. We can infer from here that it is essential for 
researchers who possess expertise in the “host domains” 
to be open to collaborate and control this evolution 
through their contribution to create the artificial replicas 
so as to avoid deviations.  
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INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ÎN 
DOMENIUL MUZICII CLASICE  
Cele mai semnificative evoluții în materie de inteligență 
artificială pentru domeniul muzicii clasice au apărut în 
compoziția muzicală, unde softurile au ajuns la nivelul la 
care pot scrie simfonii în diverse stiluri, reproducând 
fidel scriituri bachiene, mozartiene, beethoveniene ș.a. 
Concret, computerul este capabil să conceapă parametrii 
stilistici în câteva secunde, în baza unor serii de date, 
improvizând algoritmizat muzici noi pentru a crea 
șabloane componistice. Codurile tehnologice din ultimii 
ani au fost proiectate pentru a ajunge la acest nivel, de a 
învăța din interacțiunile cu informațiile pe care le 
întâlnesc, cu scopul de a se degreva de intervenția 
omului, a lua decizii pe cont propriu și a face mutațiile de 
care este nevoie pentru a ajunge la cele mai bune 
rezultate. 
Dată fiind evoluția, relația „domeniilor gazdă“ cu 
inteligența artificială se cere a fi regândită, pentru a se 
trece dinspre  o etapă de „competiție“ om-calculator spre 
una de „colaborare“, astfel încât computerul să servească 
în permanență activitatea umană și nu să o anuleze. Un 
exemplu productiv în acest sens, în domeniul muzical, 
este proaspătul proiect al Simfoniei a VIII-a de F. 
Schubert, rămasă neterminată din 1822, pentru care 
compania Huawei a realizat în 2020 un final algoritmizat, 
utilizând softuri de Inteligență Artificială „în stil 
schubertian“ [2].  
Surprinzător este însă că  declanșarea ideii de inteligență 
artificială în muzica clasică a apărut mult mai devreme. 
În 1863, Henri Fourneaux a inventat un pian pneumatic 
autonom la care se putea cânta fără interpret, pe baza 
unor coduri scrise pe rulouri de hârtie, introduse în 
interiorul instrumentului (Pianista – 1863, Dombrawski, 
2012, p.163). 30 de ani mai târziu, Edwin Scott Votley a 
prezentat pianul cu degete de lemn acționate mecanic, 
Edwin Welte un prototip de interpret artificial și Ludwig 
Hupfeld o variantă a pianului cu pompe electrice.  
Pentru cibernetica pianistică anul 1985 a fost foarte 
important, fiind momentul în care echipa Universității din 
Tokyo finaliza primul robot capabil să se comporte ca un 
pianist complet, WABOT-2, o mașină programată să 
citească partituri folosind două brațe și un pedalier. 

 
Robotul WABOT-2 – 1985, Universitatea Waseda Tokyo 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE 
FIELD OF CLASSICAL MUSIC  
The most significant evolutions in the realm of artificial 
intelligence for the field of classical music appeared in 
music composition, where the development level of the 
software enables the writing of symphonies in various 
styles, rendering faithful reproductions of Bach, Mozart, 
Beethoven, etc. Computers possess the concrete capacity 
of envisioning the stylistic parameters in a few seconds, 
based on a series of data, improvising algorithmized new 
music in order to create compositional patterns. The 
technological codes of the past few years have been 
designed to reach this level, to learn from the interactions 
with the information they encounter, so as not to depend 
upon human intervention any longer, to make decisions 
on their own and perform the mutations that are 
necessary to achieve the best outcomes. 
Given this evolution, the relationship of the “host 
domains” to the artificial intelligence needs to be 
rethought, in order that it may transit from a stage of 
“competition” between human and computer towards one 
of “collaboration”, where the computer may permanently 
serve the human activity instead of annulling it. A 
productive example in this regard, in the field of music, is 
the fresh project of the Symphony No. 8 by F. Schubert, 
which remained unfinished in 1822, for which the 
Huawei company created, in 2020, an algorithmized 
ending, using AI software “in Schubert’s style” [2].  
It is surprising, however, that the trigger of the artificial 
intelligence in classical music appeared much earlier. In 
1863, Henri Fourneaux invented an autonomous 
pneumatic piano that could play without a pianist, based 
on codes written on paper rolls, introduced inside the 
instrument (Pianiste – 1863, Dombrawski, 2012, p.163). 
30 years later, Edwin Scott Votey presented the practical 
self playing mechanical piano, Edwin Welte designed the 
prototype of an artificial player and Ludwig Hupfeld a 
variant of the electric pump piano.  
For the pianistic cybernetics, the year 1985 was very 
important, being the moment when the team of the Tokyo 
University finished the first robot able to behave like a 
full pianist, WABOT-2, a machine programmed to read 
scores using two arms and a pedal. 

 
Robot WABOT-2 – 1985, Waseda University, Tokyo 
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Mutându-ne spre alte grupe de instrumente muzicale, 
identificăm aproape același progres pentru  conceperea de 
viori mecanice autonome (în 1920 prin cercetările lui C. 
V. Raman și Saunders) și introducerea progresivă a 
Inteligenței Artificiale.  

 
Imagine din concertul MUBOT – Muzicienii Roboți – 
imagine preluată din studiul  Development of Musician 

Robots in Japan – University of Electro-Communication. 
Profesorul Makoto Kajitani din Japonia prezintă primul 
dispozitiv robotic de cântat la o vioară și un violoncel 

(Kajitani, 1996) 
Proiectul japonez MUBOT a venit să completeze seriile 
muzicale robotizate prin introducerea unor instrumente 
de suflat computerizate, prezentate cu succes în 2004 la 
Miami în timpul Festivalului anual de muzică clasică. De 
un succes foarte mare s-a bucurat și invenția tamburului 
percutor robotizat, prezentată în 1970 la Departamentul 
de Inginerie Muzicală al Universității Harvard.  
În prezent, industria automatizării interpretării muzicale 
este în plină dezvoltare. Gerhard Trimpin, muzician 
german stabilit în S.U.A. a patentat în ultimii ani seturi 
complexe de instalații muzicale cibernetice de tip 
orchestră, pentru versiuni ale instrumentelor de percuție 
(denumite Conloninpurple) și ansambluri de chitare-
roboți (KrautKontrol și If VI-was-IX).  
Prin intermediul internetului, rețeaua producătorilor 
muzicali cibernetici, pentru compoziție și interpretare 
instrumentală,  colaborează pentru a se apropia de 
rafinamentul interpretării umane. Cu toate acestea, încă 
nu se poate vorbi despre o înlocuire totală a expresivității 
și creativității muzicianului de către computer, de ideea 
algoritmizării sensibilității și emoției care fac atât de 
unice improvizațiile, creațiile și interpretările artistice. 
Încă nu putem spune că avem o replică a naturaleței și 
sensibilității umane, cele care dau cursivitate, dar mai 
ales valoare estetică, fiecărei fraze muzicale. Ca atare 
considerăm că în domeniul muzical încă deținem un grad 
de control pe care îl putem exploata în favoarea evoluției 
noastre, astfel încât computerul să rămână la nivel de 
asistență și să nu elimine unicitatea umană.  

SOFTURILE DE MANAGEMENT DE 
PROIECT PENTRU BUSINESS-URI – 
SCURT ISTORIC  
Asistența computeriză oferită pentru Managementul de 
Proiect a fost concepută pentru a crește interacțiunea între 
membrii grupurilor de organizare, plecând de la 
prezumția că, oferind libertate la exprimare tuturor 
angajaților, s-ar putea acumula o valoare adăugată care ar 
favoriza dezvoltările pe termen lung.  

 

Moving on to other groups of music instruments, we can 
identify more or less the same progress for the design of 
autonomous mechanical violins (in 1920 due to the 
research of C. V. Raman and Saunders) and the 
introduction of artificial intelligence.  

 
Image from the concert MUBOT – The Musician Robots 

– an image taken from the study Development of 
Musician Robots in Japan – University of Electro-

Communication Professor Makoto Kajitani from Japan 
presents the first robotic device that could play a violin 

and a cello (Kajitani, 1996) 
The Japanese project MUBOT came to complete the 
robotic musical series by introducing computerized wind 
instruments that were successfully presented at Miami in 
2004 during the annual classical music festival. A huge 
success was also the invention of the robotic low drum 
presented in 1970 at the Department of Mechanical 
Engineering of the Harvard University.  
Nowadays, the industry of automated musical 
performance is in full swing. Gerhard Trimpin, a German 
musician currently living in the U.S.A., has patented over 
the last few years complex sets of orchestra-like 
cybernetic musical installations for versions of 
percussion instruments (called Conloninpurple) and 
ensembles of robotic guitars (KrautKontrol and If VI-
was-IX).  
Due to the internet, the network of cybernetic music 
producers working in the field of composition and 
instrumental performance cooperate in order to come 
closer to the refinement of human renditions. However, 
we still cannot speak about a total replacement of the 
expressiveness and creativity of musicians by computers, 
about the idea of algorithmizing sensitivity and emotion, 
the ones that produce such unique artistic improvisations, 
music pieces, and performances. We still cannot say that 
we have a replica of the human naturalness and 
sensitivity, which endow each music phrase with fluidity 
and, above all, aesthetic value. We believe, therefore, that 
in the field of music we still possess a degree of control 
that we can make use of in favour of our evolution, so 
that computers will remain mere assistants and not 
eliminate human uniqueness.  

PROJECT MANAGEMENT SOFTWARE 
FOR BUSINESSES – A SHORT HISTORY 
The computerized assistance offered for the management 
of projects was designed to increase the interaction 
between the members of the organization teams, starting 
from the presumption that, by offering liberty of 
expression to all the employees, an amount of value 
might be added that would foster long-term 
developments.  
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Istoria softurilor dedicate managementului de proiect își 
are originea la începutul secolului al XX-lea, odată cu 
apariția diagramei Gantt (1917), unul dintre elementele 
indispensabile astăzi în planificarea și monitorizarea 
activităților calendaristice dedicate proiectelor, indiferent 
de domeniul de aplicabilitate. Prima variantă a unui plan 
de asistență managerială, bazat pe diagrama Gantt, a fost 
folosită în 1931, pentru construcția barajului Hoover 
Dam din S.U.A., unul dintre cele mai mari proiecte din 
istoria managementului (atât din perspectiva obiectivelor, 
cât și a duratei de implementare și a resurselor implicate).  
În 1957, un nou instrument managerial denumit „metoda 
direcției critice“ (elaborat de compania americană 
Dupont) a fost introdus în structura operațional-
administrativă. Pentru această nouă funcție s-au conceput 
algoritmi de calcul pentru a măsura nivelul de risc în 
relație cu anumite decizii de importanță majoră care 
trebuiau luate imediat, astfel încât să se evite o bună parte 
dintre potențialele erori. În directă legătură cu 
implementarea acestei noi funcții a apărut o direcție 
denumită „analiză și raport“, care a folosit proiectelor de 
management prin lansarea ideii potrivit căreia un proiect 
încheiat trebuie să genereze perspective noi și să 
îmbunătățească eventualele probleme pe care le-a 
identificat.  
A urmat apoi introducerea „structurii descompuse a 
etapelor de proiect“ (Work Breakdown Structure) inițiată 
și promovată de Departamentul de Securitate al S.U.A. în 
1962, păstrată în teoria managementului de proiect până 
astăzi. 
Apariția primelor rețele specializate în managementul de 
proiect a atras atenția producătorilor de software. 
Perioada 1977-1979 rămâne etapa de debut a istoriei 
moderne software pentru managementul de proiect, grație 
primelor programe de calculator concepute de companiile 
Artemis, Scitor Corporation, Oracle.  
Odată cu apariția internetului, o adevărată explozie de 
idei software au invadat piața de business. În domeniul 
managementului de proiect s-a început prin alternative 
computerizate de creștere a eficacității producției 
companiilor sau de analiză a comportamentului 
consumatorului, cu scopul de a crește vânzările. 
Acceptarea softurilor de asistență în managementul de 
proiect a dus la apariția companiilor virtuale, în care 
organizațiile au deschis filiale virtuale operate doar de 
către inteligența artificială, responsabilă de producție, 
difuzare, monitorizare și comunicare.  
Cultura software dedicată managementului de proiect 
prin echipe virtuale degrevează major companiile, oferind 
totodată oportunitatea coordonării de la distanță, prin 
instrumente de inteligență artificială, a proiectelor de 
anvergură.  
Oferta de software-uri pentru asistența în managementul 
de proiect în domeniul business depășește 300 de 
versiuni pentru computer și alte câteva zeci de aplicații 
pentru mobil, multe dintre acestea putând fi utilizate în 
regim gratuit.  

CONVERTIREA CIBERNETICĂ A 
ETAPELOR PRINCIPALE ÎN 
MANAGEMENTUL DE PROIECT ÎN 

 

The history of software dedicated to project management 
dates back to the beginning of the 20th century, to the 
appearance of the Gantt Chart (1917), one of the 
elements that are nowadays indispensable in planning and 
monitoring calendar activities dedicated to projects, 
regardless of their scope of application. The first variant 
of a plan of managerial support based on the Gantt Chart 
was used in 1931, for the construction of the Hoover 
Dam in the USA, one of the largest projects in the history 
of management (both in terms of its goals and the 
duration of implementation of the resources involved).  
In 1957 a new managerial tool called “the critical 
direction method” (developed by the American company 
Dupont) was introduced in the operational-administrative 
structure. For this new position they devised calculation 
algorithms to measure the risk level associated to certain 
decisions of major importance that had to be made 
promptly, so that a large share of the potential errors 
could be avoided. In direct correlation with the 
implementation of this new function emerged an 
approach called “analysis and report” which was useful 
for management project by launching an idea according 
to which a closed project must generate new perspectives 
and improve the potential problems that it identified.  
This was followed by the introduction of the Work 
Breakdown Structure, initiated and promoted by the US 
Department of Defense in 1962, and maintained in the 
project management theory to this day.  
The emergence of the first networks specialized in 
project management attracted the attention of technology 
producers. The period from 1977 to 1979 remains the 
debut stage of the modern software history as far as 
project management is involved, thanks to the first 
computer programmes created by the companies Artemis, 
Scitor Corporation, and Oracle.  
After the appearance of the internet in the 1990s, a real 
explosion of software ideas invaded the business market. 
In the field of project management the first steps were 
taken by offering computerized alternatives for 
increasing the efficiency of companies’ production or for 
analyzing consumers’ behaviour, with a view to 
increasing sales. The introduction of support software in 
project management led to the establishment of virtual 
companies, in which organizations opened virtual 
branches operated solely by artificial intelligence, which 
deals with production, distribution, monitoring, and 
communication.  
The software culture dedicated to project management by 
means of virtual teams spare companies, to a large extent, 
of an extremely demanding work, at the same time 
offering an opportunity to coordinate large-scale projects 
from a distance, with the help of AI tools.  
 
The offer of software for the project management 
assistance in the business field surpasses 300 versions for 
computers and a few other dozens applications for mobile 
phones, many of which can be used free of charge.  

THE CYBERNETIC CONVERSION OF 
THE MAIN STAGES OF PROJECT 
MANAGEMENT IN THE FIELD OF ARTS 
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DOMENIUL ARTISTIC-MUZICAL ÎN 
STRUCTURA SOFTULUI TWO-DOOR 
În secțiunea următoare vom prezenta pe scurt etapele de 
gestiune a Managementului de Proiect în Domeniul 
Artistic-Muzical, insistând asupra aspectelor pe care le 
vedem transferabile într-un potențial software de 
asistență, Softul Two-door. 

a. Identificarea unor probleme manageriale pe bază 
de conexiuni virtuale  

Pentru a genera idei cu rată mare de succes, care să fie 
relevante pentru comunitatea în care urmează a fi 
implementate, proiectele culturale trebuie să pornească cu 
o analiză judicioasă a: mediului extern, situației socio-
economice a regiunii, nivelului de educație artistică, 
elementelor culturale caracteristice regiunilor alese 
pentru implementare. 
Un proiect artistic-muzical reușit răspunde la o serie de 
probleme cu care se confruntă comunitatea, spre 
exemplu: lipsa unui interes al tinerilor pentru un anumit 
domeniu cultural, absența unor spații dedicate 
desfășurării activităților muzicale, gradul insuficient de 
educație artistică, lipsa logisticii speciale, lipsa unui 
cadru optim de învățământ etc.  
Una dintre asistențele pe care le-ar putea oferi noul Soft 
Two-door ar fi să colecteze informații disponibile prin 
intermediul internetului, pe baza unor cuvinte cheie, și să 
genereze rapoarte privind:  

- consumul cultural în funcție de categoriile de 
vârstă și zona  de rezidență,  

- baze de date cu locațiile preferate pentru 
spectacolele muzicale,  

- informații privind eventuale spații 
neconvenționale în care se pot desfășura 
activități specializate (în funcție de anumite 
specificații predefinite),  

- studii de piață privind tematicile muzicale 
preferate de consumatori,  

- conectarea la softuri de statistică și centre 
naționale responsabile pentru raportarea situației 
culturale (precum institutele naționale de 
statistică sau centrele de cercetare în cultură).  

Pentru studiul problemelor manageriale, respectiv 
construirea rațională a etapelor proiectului artistic, este 
necesar să se aplice matricea denumită „arborele 
problemelor manageriale“, prin care se analizează 
cauzele și posibilele consecințe care au dus la instalarea 
acelor situații negative. Această etapă de analiză este 
esențială pentru argumentarea obiectivelor și misiunii 
proiectului managerial.  
Într-o versiune virtuală, Softul Two-door ar putea face 
prezumții privind posibilele cauze care au dus la 
instalarea anumitor „probleme manageriale“, colectând 
și procesând răspunsuri din chestionarele cu care 
operează centrele naționale de statistică și din rapoartele 
pe care le realizează periodic pentru monitorizarea 
consumului cultural național. Anchetele la care facem 
referire sunt întotdeauna însoțite de întrebări care explică 
motivele pentru care eșantionul intervievat se asociază cu 
un anumit tip de consum cultural. Ca atare, simplul acces 
la informații și legătura cu conținutul răspunsurilor 
colectate din anchete ar putea crește semnificativ 
relevanța și, implicit, succesul proiectelor de 
management în domeniul artistic. 

 

AND MUSIC IN THE STRUCTURE OF 
THE TWO-DOOR SOFTWARE 
In the following section we shall briefly present the 
administration stages of the Project Management in the 
Field of Arts and Music, insisting on the aspects that we 
believe to be applicable in the potential support software 
called Two-door. 

a. Identification of managerial problems based on 
virtual connections  

In order to generate highly successful ideas that would be 
relevant for the community in which they are going to be 
implemented, cultural projects must start by means of a 
judicious analysis of: the external environment, the socio-
economic situation of the region, the level of artistic 
education, and the cultural characteristics of the regions 
selected for implementation. 
A successful art music project offers solutions to a series 
of problems that the community faces, such as: the lack 
of young people’s interest in a certain cultural field, the 
absence of spaces dedicated to musical activities, the 
insufficient degree of artistic education, the lack of 
special logistics, the lack of an optimal framework of 
education, etc.  
A type of support that the new Two-door software could 
offer is to collect available information using the internet, 
based on key-words, and generate reports on:  
 - cultural consumption according to age 
 categories and residence area,  
 - databases with the venues preferred for music 
 performances,  
 - information on the possible unconventional 
 venues where specialised musical activities can 
 take place (depending on certain pre-defined 
 specifications),  - market research on the 
 musical themes preferred by consumers,  
 - connection to statistical software and national 
 centres responsible for reporting on the cultural 
 situation (such as national statistics institutes or 
 cultural research centres).  
For the study of managerial problems, namely the 
rational planning of the arts project stages, it is necessary 
to involve the managerial matrix called “Problem Tree”, 
used to analyse the causes and possible consequences that 
led to the emergence of negative situations. This analysis 
stage is essential in order to argue for the sections, to 
state the goals and the mission of the managerial project.  
In a virtual version, Two-door could make presumptions 
about the possible causes that led to the appearance of the 
“managerial problems”, collecting and processing 
answers from the questionnaires employed by the 
national statistic centres and from the reports they 
generate periodically in order to monitor the cultural 
consumption. The surveys we refer to are always 
accompanied by questions that explain the reasons for 
which the interviewed sample group… is associated to a 
certain type of cultural consumption. As such, the simple 
access to information and the connection to the content of 
the responses collected from the surveys would 
significantly increase the relevance and, implicitly, the 
success of the management projects in the field of arts. 
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b. Generarea misiunii, obiectivelor specifice și 
activităților de proiect 

Pasul de trecere de la „problemă“ la „rezolvare“ (sau de 
la „problema managerială“ la „soluția managerială“) în 
teoria managementului de proiecte artistice este 
reprezentat de formularea misiunii proiectului sau, mai 
concret, de declarația de acțiune pe care și-o asumă 
managerul („Ce își propune să facă pentru a rezolva 
problema identificată?“). În managementul de proiect 
este recomandabil  să se opereze cu argumentări sintetice, 
ușor de înțeles și clare. Ca atare, Softul Two-door ar 
trebui să poată genera cu ușurință, în baza unor algoritmi 
formatați, versiuni ale acestei misiuni, analizând 
problemele identificate și bazându-se pe datele la care are 
acces. Astfel, utilizatorul ar putea primi din partea 
calculatorului o serie de variante ale misiunii proiectului, 
formulate automat în baza comenzilor de procesare, din 
care managerul ar putea-o selecta pe cea care reprezintă 
cel mai bine interesele proprii. 
Obiectivele specifice în managementul de proiect se 
formulează aplicând „matricea SMART“, cea care oferă 
precizie și specificitate fiecărei declarații de acțiune, 
impunând ca intențiile să rămână relevante pentru 
sectorul de intervenție și încadrate rațional în planul de 
proiect.  
SMART este un acronim care vine de la criteriile: 
Specifice, Măsurabile, Accesibile, Relevante, încadrate în 
Timp.   
Din această matrice Softul Two-door ar putea prelua cu 
ușurință Componenta Măsurabilă care ajută managerul să 
monitorizeze nivelul de atingere al obiectivului, în 
indicatori predefiniți,  numerici sau procentuali, astfel 
încât să existe o monitorizare permanentă a nivelului de 
implementare al proiectului.  
Criteriul Accesibilității poate fi, de asemenea, măsurat 
prin soft, prin verificarea capacității de implementare în 
baza resurselor disponibile. Acest algoritm, la fel ca și o 
bună parte dintre aspectele pe care le vom menționa mai 
jos, ar putea fi conectate de detaliile de „profil de 
utilizator“ pe care beneficiarul softului și le poate declara 
odată cu folosirea aplicație. De exemplu, pe măsură ce 
utilizatorul devine mai bogat în resurse și capital, softul 
ar putea returna cu ușurință această analiză de 
„accesiblitate“ prin relațiile cu informațiile de profil.  
Un avantaj confirmat deja de istoria teoriei 
managementului de proiect este matricea Gantt, unul 
dintre primele instrumente utilizate în autonomia 
managementului de proiect, care are rolul de a genera 
calendarul tuturor activităților sub o formă grafică, clară 
și cuprinzătoare. Introducerea aceste funcțiuni în Softul 
Two-door ar reprezenta un pas necesar și simplu de 
realizat din punct de vedere tehnic, date fiind multiplele 
variante existente de înglobare în aplicație.  

c. Alocarea resurselor în proiectele de management 
prin asistența calculatorului  

Din articularea logică a desfășurării unui proiect de 
management, respectiv a activităților pe care le concepem 
atunci când implementăm o nouă acțiune artistică, se 
generează o listă de necesități manageriale fără de care nu 
putem ajunge la rezultatele preconizate. Acestea se 
împart în: 

 

b. Generating the mission, the specific goals, and 
the project activities  

The transition step from “problem” to “resolution” (or 
from the “managerial problem” to the “managerial 
solution”) in the theory of arts project management is 
defined by the statement of the project mission or, more 
concretely, by the statement of action that the manager 
makes (“What do they undertake to do in order to solve 
the identified problem?”). Since in project management it 
is recommendable that in the project stages one should 
operate with synthetic, clear, easy to understand 
arguments, the Two-door software should be able to learn 
how to easily generate, based on formatted algorithms, 
versions of this mission, analyzing the previously 
identified issues and relying on the data it has access to. 
Thus, the user could receive from the computer a range of 
variants of the project mission, formulated automatically 
based on the processing commands, from which the 
manager could select the one that best represents their 
own interests.  
The specific goals of project management are formulated 
applying the “SMART matrix” which offers precision 
and specificity to each statement of action, compelling 
the intentions to stay relevant for the intervention sector 
and be rationally enclosed in the project plan.  
SMART is an acronym of the criteria: Specific, 
Measurable, Achievable, Realistic, Timely.   
From this matrix Two-door could easily extract the 
Measurable Component which helps the manager 
monitor the level of goal achievement in pre-defined 
indicators expressed in numbers or percentages, so as to 
keep permanent track of the level of project 
implementation.  
The software can also measure the Achievability criterion 
by verifying the implementation capacity based on the 
available resources. This algorithm, as well as a large part 
of the aspects we shall mention later, could be connected 
to the details of the “user profile” that the software’s end 
user can provide when using the application. For 
instance, as the user becomes richer in resources and 
capital, the software might easily return this 
“achievability” analysis. 
An advantage already confirmed by the history of project 
management is the autonomy of the Gantt Chart, one of 
the first instruments employed in the autonomy of the 
project management, which in fact generate the calendar 
of all activities in a graphic, clear, and comprehensive 
form. The introduction of these functions in the Two-
door software would be a necessary and technologically 
easy to accomplish step, given the multiple variants 
available for integration in the software structure.  

c. Computer-assisted resource allocation in 
project management 

The logical interlacing of the development of a 
management project, namely of the activities that we 
envision when we implement a new artistic action, 
generates a list of managerial necessities without which 
the planned results cannot be achieved. They are 
classified into: 
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- resurse primare necesare implementării 
proiectelor artistice: umane, financiare, logistice 
și 

- resurse secundare: de informare și know-how.  
În situația în care utilizatorul Softului Two-door ar fi 
asistat să formuleze corespunzător etapele de acțiune, 
respectiv activitățile care duc la obținerea de rezultate, 
aplicația ar putea extrage din formulările utilizatorilor o 
bază de resurse pe care să le propună ca fiind 
recomandate pentru implementarea preconizată. Iată 
cum s-ar procesa un asemenea exemplu: 

 
 

Activitatea 
formulată de 

utilizator 

Exemple de procesare pentru căutarea resurselor primare 
prin asistența calculatorului 

Algoritmi definiți 
pentru Resursele 

Umane 
 

Algoritmi 
definiți pentru 

Resurse 
Financiare 

Algoritmi definiți 
pentru 

Infrastructură 

Derularea 
Concertului  
„Simfonia a IX-
a“ de 
Beethoven,  
sala Thalia 
Sibiu,  cu 
participarea 
soliștilor 
Barbara Roth 
(Berlin), 
Melania Stensic 
(Belgrad), John 
Davis (SUA), 
Masko Kokora 
(Helsinki), a 
corului și 
orchestrei 
Filarmonicii din 
Viena  

1. Softul 
centralizează 
numărul de persoane 
din ansamblul artistic 
(soliști + orchestră+ 
cor) 
2. Întreabă utilizatorul 
dacă pentru această 
activitate este 
prevăzut personal din 
echipa de proiect,  
responsabil pentru: 
comunicare, 
promovare, primirea 
și cazarea invitaților, 
contractare etc., 
centralizând 
practic numărul total 
de persoane 
implicate în derularea 
activității 

Calculează 
costuri de 
transport și 
cazare în 
funcție de 
numărul de 
persoane și 
distanța 
dintre orașul 
de origine și 
locația gazdă, 
consultând 
motoare de 
căutare 
pentru 
variantele de 
transport și 
cazare 

Propune și 
centralizează 
toate 
elementele 
necesare 
desfășurării în 
bune condiții a 
activității 
formulate 
(sală de 
concerte, 
scaune, pupitre, 
amplificare, 
lumini, 
practicabile, 
partituri, indicații 
de regie etc.)  

 
Pentru administrarea de bugete destinate proiectelor 
artistice se pot face trimiteri la fișe de calcul de tip Excel, 
care să realizeze, în mod automat, centralizări, calcule, 
organizări pe categorii de cheltuieli ș.a., în favoarea unei 
gestiuni financiare optime. 
Resursele secundare-informaționale de care depinde 
succesul și amploarea proiectelor de management în 
domeniul artistic pot fi obținute prin rețeaua de internet și 
prin stabilirea de legături cu „motoare de căutare“, cu 
ajutorul cărora softul ar fi capabil să: 

- Memoreze informații și să le prelucreze  
- Organizeze date în funcție de indicațiile 

utilizatorului 
- Autoregleze funcționalitatea tehnică excluzând 

erori de procesare în lucrul cu datele externe  

- Rezolve sarcini predefinite (precum 
administrarea de bugete pentru proiectele 
artistice) 

- Monitorizeze indicatorii de performanță și de 
progres managerial 

- Realizeze simulări și experimente virtuale 
pentru proiecția de produse artistice inovatoare 
de tip sincretic. 

 

- Primary resources necessary for the 
implementation of artistic projects: human, 
financial, logistic, and 

- Secondary resources: information and know-
how.  

If the Two-door user were assisted in appropriately 
shaping the action stages, namely the activities that lead 
to the accomplishments… of results, the application 
could extract, from the users’ input, a resource base… 
that might be proposed as recommendable for the 
planned implementation. This is how such an example 
would be processed: 
 
 
Activity 
planned by the 
user 

Examples of computer-assisted processing used to search 
for primary resources 

Algorithms defined 
for Human 
Resources 
 

Algorithms 
defined for 
Financial 
Resources 
 

Algorithms 
defined for 
Infrastructure 

Organization of 
a concert with  
Beethoven’s 
“Symphony no. 
9”,  Thalia Hall, 
in Sibiu,  
featuring 
soloists 
Barbara Roth 
(Berlin), 
Melania 
Stensic 
(Belgrade), 
John Davis 
(USA), Masko 
Kokora 
(Helsinki), the 
choir and 
orchestra of 
the Vienna 
Philharmonic 

1. The software 
centralizes the 
number of people in 
the ensemble 
(soloists + 
orchestra+ choir) 
2. The software asks 
the user if this 
activity requires the 
participation of staff 
from the project 
team with 
responsibilities such 
as: communication, 
advertising, 
welcoming and 
accommodating 
guests,  contracts, 
etc. 
It practically 
centralizes the total 
number of people 
involved in carrying 
out the activity 

It calculates 
travel and 
accommodation 
costs 
depending on 
the number of 
people and the 
distance 
between place 
of departure 
and destination, 
consulting 
search engines 
to find variants 
of travel and  
accommodation 

It proposes and 
centralizes all 
the elements 
necessary for 
the appropriate 
development of 
the planned 
activity 
(concert hall, 
seats,  stands, 
amplification, 
lights, props, 
scores, stage 
direction, etc.) 

 
In order to administrate the budgets of artistic projects, 
the software can redirect to spreadsheets such as Excel, 
which would automatically centralize, calculate, and 
organize according to expense classes and so on, in order 
to provide an optimal financial management. 
The secondary informational resources that the success 
and the extent of artistic project management depend on 
can be found using the internet and establishing 
connections with search engines that would enable the 
software to: 

- Memorize information and process it 
- Organize data depending on the user’s directions 
- Self-regulate the technical functions by 

excluding processing errors while working with 
external data  

- Solve predefined tasks (such as the 
administration of budgets for artistic projects) 

- Monitor performance indicators and managerial 
progress 

- Run simulations and virtual experiments in 
order to design innovating artistic products of a 
syncretic nature. 
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Luând în calcul aceste posibilități, s-ar putea dezvolta 
modele prescrise care să analizeze necesarul de resurse și 
să formuleze variante de satisfacere a acestora, în funcție 
de specificitățile proiectelor. Atât timp cât planul virtual 
este alcătuit corect, din perspectiva relațiilor și 
algoritmilor de procesare a datelor, calculatorul poate 
învăța subiecte indiferent de complexitatea structurii 
acestora.   

Un alt element util pentru Softul Two-door, încadrat la 
categoria „resurselor“, este existența  profilurilor 
individuale pentru echipa de proiect, precum și arhivarea 
și exploatarea datelor profesionale în favoarea dezvoltării 
de noi produse artistice.  

d. Comunicare, vizibilitate, parteneriate în sistem 
virtual  

Ofertele de aplicații mobile din ultimii ani, destinate 
asistenței managerilor în toate domeniile de activitate, 
conțin funcții care pot asigura conexiuni cu platforme 
destinate promovării și comunicării largi, în scop 
promoțional. Legăturile virtuale pentru difuzarea 
produselor artistice ar putea fi deci integrate în structura 
acestui nou soft. Suplimentar, în situația folosirii softului 
la scară mare, s-ar putea asigura asistență pentru 
conceperea comunităților virtuale destinate 
parteneriatelor, unde instituțiile artistice omoloage să fie 
conectate, în funcție interese, și ajutate să coopereze. 
Astfel, o bună parte din munca de căutare a expertizei 
externe și de negociere a serviciilor parteneriale ar putea 
fi ajutată de asistența virtuală oferită de calculator.   
În planul elaborării imaginii proiectului managerial și a 
materialelor care contribuie la difuzarea informației spre 
grupul țintă, există aplicații de calculator care concep 
elemente grafice ținând cont de misiunea managerială, 
mesajul proiectului, povestea brandului ș.a. Plecând de la 
premisa promovată de știința marketingului, potrivit 
căreia paleta de culori cu care ne asociem produsele are 
potențial psihologic și, deci, poate influența publicul, este 
recomandabil să se țină cont de existența acestor 
platforme și să se încurajeze folosirea lor. 
Suplimentar, pentru creșterea vizibilității, profilurile 
utilizatorilor ar putea fi conectate la rețele de 
management cultural, care anunță festivaluri muzicale și 
coregrafice, platforme de recrutare pentru instrumentiști, 
soliști vocali, balerini ș.a., care oferă informații și 
oportunități pentru noi colaborări. 

MODELE DE SERVICII OFERITE DE 
SOFTURILE BUSINESS  
În prezent există pe piața electronică un număr foarte 
mare de softuri dedicate managementului general de 
proiect. Vom alege câteva dintre acestea doar pentru a 
selecta o listă de caracteristici suplimentare ce ar putea 
contribui la îmbogățirea structurii Softului Two-door prin 
utilarea cu noi funcții: 

a. Softul Flow – dispune de un design foarte 
simplu și de o interfață intuitivă. A fost gândit 
pentru a fi folosit în gestiunea echipelor mici și 
pentru administrarea start-up-urilor. Este utilizat 
în prezent de peste 3000 companii din întreaga 

 

Taking these possibilities into account, we could develop 
pre-written models to analyze the need for resources and 
plan possible ways of satisfying them, depending on the 
projects’ specific features. As long as the virtual plan is 
set up correctly in terms of the data processing 
relationships and algorithms, the computer can learn 
subjects regardless of the complexity of their structure.  
Another useful element for the Two-door software, that 
falls into the ‘resources’ category, is the existence of the 
individual profiles of the project team, as well as the 
archiving and exploitation of professional data in order to 
develop new artistic products.  

d. Communication, visibility, partnerships in the 
virtual system  

The mobile apps offers of the past years meant to assist 
managers in all fields of activity include functions that 
can provide connections to platforms dedicated to 
extensive advertising and communication, for 
promotional purposes. The virtual connections needed for 
the distribution of artistic products might therefore be 
integrated into the structure of this new software. 
Moreover, in case the software should be used on a large 
scale, we might be able to offer assistance for the 
establishment of virtual connections dedicated to 
partnerships, where other arts institutions could connect, 
according to their interests, and be helped to cooperate. 
Thus, a large part of the work invested in searching for 
external expertise and negotiation of partnership services 
could be supported by the virtual assistance provided by 
computers.   
Concerning the elaboration of the managerial project 
image and of the materials that contribute to the 
distribution of information to the target group, there are 
computer apps that create graphical elements taking into 
account the managerial mission, the project message, the 
brand’s story, etc. Starting from the premise advanced by 
the marketing science, according to which the range of 
colours that we associate our products with has a 
psychological potential and, therefore, can influence the 
audience, it is recommendable to take these platforms 
into consideration and to encourage managers to use 
them.  
Moreover, in order to increase visibility, the users’ 
profiles could be connected to the cultural management 
networks that announce music and dance festivals, 
recruitment platforms for instrument players, singers, 
ballet dancers, etc. which offer information and 
opportunities for new collaborations. 

MODELS OF SERVICES OFFERED BY 
BUSINESS SOFTWARE 
At present the electronic products market offers a high 
number of software types dedicated to general project 
management. We shall choose some of these only to 
select a list of supplementary features that might 
contribute to enriching the structure of Two-door by 
endowing it with new functions.  

a. Flow – displays a very simple design and an 
intuitive interface. It was designed to be used in 
the administration of small teams and start-ups. 
It is currently used by over 3000 companies all 
over the world in various fields of activity, 
particularly due to its capacity to select, 
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lume în diverse domenii de activitate, în special 
pentru capacitatea lui de a selecta, distribui și 
monitoriza sarcinile de lucru ale echipelor de 
proiect, fiind considerat unul dintre cele mai 
bune instrumente de asistență în accelerarea și 
creșterea coeziunii grupului managerial  

b. Softul Wrike – foarte popular pentru proiectele 
de anvergură medie, apreciat pentru legăturile 
externe pe care le poate realiza, dar în special 
datorită funcției de redactare „la comun“ a 
documentelor de proiect. Pe modelul unor 
formulare google drive, membrii echipei de 
proiect pot contribui, de la distanță, la realizarea 
diverselor tipuri de documente, de la afișe, 
broșuri, materiale de promovare, fișe de calcul 
etc.,  acționând și făcând modificări în timp real 

c. Softul Teamwork – este folosit pentru antrenarea 
competitivității și transparenței muncii de 
echipă. Concret, fiecare membru poate 
vizualiza, în procente, nivelul de finalizare a 
sarcinilor proprii, dar și a muncii celorlalți 
colegi. Aplicația se comportă ca o condică 
virtuală, oferind, la modul transparent, rapoarte 
despre progresul și implicarea individuală. Este 
de asemenea apreciată și pentru funcția chat, 
prin care membrii echipelor pot comunica și își 
pot transmite reciproc documente.  

d. Softul Monday.com – are capacitatea de a 
reorganiza activitățile în timp real, pe măsură ce 
se avansează în implementare, prioritizând 
acțiunile urgente, întârziate sau afectate de 
diverși factori. Ca și în cazul matricei 
Eisenhower, această aplicație sprijină managerul 
în luarea de decizii și în ordonarea 
responsabilităților pe criterii de  importanță și 
urgență, contribuind la creșterea productivității. 

e. Softul MeisterTask aduce în plus posibilitatea 
colaborării și solicitării de expertiză între 
departamentele interne care pot ajuta la 
rezolvarea anumitor sarcini speciale, fără a fi 
nevoie de intervenția majoră a managerului. În 
mod practic, dacă cineva din echipa de proiect 
are nevoie de expertiza unui departament suport 
pentru finalizarea unei activități, formulează 
solicitarea, așteaptă aprobarea managerului, 
după care primește ajutorul necesar. Este un soft 
apreciat pentru creșterea eficacității echipelor de 
implementare.  

f. Softul Hive – construit spectaculos pe baza a 
1000 de funcții externe cu aplicații de maximă 
utilitate (precum google, drive, mail, icloud, 
formulare ș.a. care sunt legate direct la softul de 
management) la care se adaugă opțiuni de 
comunicare pe modelul chat-groups și ședințe 
virtuale cu centralizarea notelor de discuții și 
organizarea lor sub formă de liste de sarcini,  
este de asemenea promovat în asistența 
managementului de proiect.  
 

Toate aceste programe (și altele asemănătoare) se 
concentrează preponderent pe eficientizarea echipelor de 
proiect, aspect are poate fi analizat și preluat de modelul 
propus pentru managementul artistic, Softul Two-door. 

 

distribute, and monitor the work tasks of the 
project teams, being considered one of the best 
support instruments in accelerating and 
increasing the cohesion of the managerial 
groups. 

b. Wrike – is very popular for average-size 
projects, appreciated for the external 
connections that it can create, but particularly 
for its function of ‘jointly’ drafting the project 
documents. Using the model of some google 
drive forms, the project team members can 
contribute, from a distance, to drawing up 
various types of documents, from posters, 
booklets, advertising materials, calculation 
charts, etc. taking action and making changes in 
real time.  

c. Teamwork – is used to train the competitiveness 
and transparency of team work. More explicitly, 
each member can visualize, in percentages, the 
level of completeness of their own tasks, as well 
as that of their teammates. The app behaves like 
a virtual registry book offering, in a transparent 
manner, reports on the individual progress and 
involvement. It is also appreciated for its chat 
feature that enables team members to 
communicate and send documents to one 
another.  

d. Monday.com – has the capacity to reorganize 
activities in real time, while the implementation 
advances, prioritizing actions that are urgent, 
late or affected by various factors. Like the 
Eisenhower matrix, this app supports the 
manager in making decisions and ordering 
responsibilities according to criteria of 
importance and urgency, contributing to an 
increased productivity. 

e. MeisterTask – adds the possibility to collaborate 
with and request expertise from the internal 
departments which can aid in solving certain 
special tasks, without requiring a major 
intervention from the manager. Practically, if 
anyone in the project team needs the expertise of 
a support department in order to complete an 
activity, they submit the request, wait for the 
manager’s approval and get the necessary help. 
The software is appreciated for enhancing the 
efficiency of the implementation teams.  

f. Hive – spectacularly created based on 1000 
functions with maximal utility applications 
(such as google, drive, mail, icloud, forms, etc. 
linked directly to the management software) 
plus communication options of the chat-groups 
type and virtual meetings where discussion 
notes are centralized and organized in form of 
task lists, it is also highly valued in project 
management assistance.  
 

All these programmes (and others like them) focus 
mainly on making project teams gain efficiency, an 
aspect that can be analyzed and adopted by the model 
proposed for our artistic project management software, 
Two-door. 
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CONCLUZII 
Asistența oferită de calculator pentru managementul 
proiectelor artistice ar putea crește eficacitatea muncii, 
relevanța inițiativelor noi și impactul acțiunilor pe termen 
lung, atât pentru grupurile implicate, cât și pentru 
comunitatea care beneficiază de pe urma rezultatelor 
obținute. O parte semnificativă din etapele de realizare 
ale unui proiect managerial implică un efort de concepție 
ce poate fi standardizat, algoritmizat și dat în sarcina unui 
program de calculator, degrevând managerii de o muncă 
administrativă care presupune o investiție mare de timp și 
energie.  
În încheiere trebuie să menționăm că managerul de 
proiect rămâne totuși un creator, el fiind cel care concepe 
de la zero ideea de proiect, predând-o apoi inteligenței 
artificiale pentru procesare.  
Deși elaborarea unui asemenea soft ar fi un mare câștig 
pentru incubarea proiectelor artistice,  inițiatorul ideii 
(managerul) rămâne un element uman indispensabil în 
relația cu inteligența artificială și cu nevoia „de frumos“ a 
publicului.  
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CONCLUSIONS 
The assistance offered by computers for the management 
of arts projects might increase the efficiency of work, the 
relevance of new initiatives and the impact of long term 
actions, for the involved groups as well as for the 
community that enjoys the achieved outcomes. A 
significant part of the realization of a managerial project 
involves a planning effort which can be standardized, 
algorithmized and entrusted to a computer programme, 
sparing managers of an administrative toil that requires a 
large investment of time and energy.  
In the end we must also mention that the project 
managers nevertheless remain creators themselves, since 
they conceive the project idea from zero level, and then 
entrust it to the artificial intelligence for processing.  
Even though the making of such software would be 
extremely advantageous for the incubation of artistic 
projects, the initiator of the idea (the manager) remains 
an indispensable human element in the relationship to the 
artificial intelligence and the audience’s ‘need for 
beauty’.  
 


