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REZUMATUL 
 

În prezenta teză este analizată elaborarea şi lansarea proceselor de dezvoltare a 

noilor servicii utilizând modelul corporative de date SID (Share Information/Data 

Model). Teza este constituită din trei capitol.  

În primul capitol sunt examinate aspectele teoretice ale conceptului de modelare 

informaţională, limbajul de modelare unificat UML şi este analizat modelul 

informaţional de date. 

În capitolul al doilea este analizată structura medelului SID, posibilităţile de utilizare 

a modelului SID şi subiectele de aplicare a modelului în administrarea companiilor de 

telecomunicaţii. 

În capitolul al treilea sunt examinate elementele metodologiei de elaborare şi 

dezvoltare a unui serviciu în baza modelului SID de către companiile de comunicaţii cu 

analiza modelului de date pentru integrarea de business a aplicaţiei, generării unui 

process în baza medelului SID, serviciului SOS şi modul lui de implementare.  
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SUMMARY 
 
      This thesis analyzes the elaboration and launch of the development processes of the 

new services using the corporate data model SID (Share Information / Data Model). The 

thesis consists of three chapters. 

The first chapter examines the theoretical aspects of the concept of informational 

modeling, the unified modeling language UML and the informational data model is 

analyzed. 

In the second chapter we analyze the structure of the SID medal, the possibilities of 

using the SID model and the topics of application of the model in the administration of 

the telecommunications companies. 

The third chapter examines the elements of the methodology of developing and 

developing a service based on the SID model by the communications companies with the 

analysis of the data model for the business integration of the application, the generation 

of a process based on the SID medal, the SOS service and its mode of implementation.  
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INTRODUCERE 
 
 

În procesul de dezvoltare piaţa de telecomunicaţii a suferit modificări esenţiale 

cauzate de utilizarea unei game largi de tehnologii informaţionale. Orientarea peţei de 

telecomunicaţii la gama larga de servicii în sfera de transmisiuni de date şi noi 

posibilităţi de legătură, a determinat nu numai o extindere dinamică în comparaţie cu 

alte sfere economice în mai multe ţări, dar şi posibilitatea de recuperare a investiţiilor, 

obţinerea unui profit sporit, şi alte rezultate pozitive în macroeconomie. 

Investirea capitalului în această ramură s-a soldat cu o gamă largă de servicii de 

calitate înaltă datorită tehnologiilor organizării reţelei, integrarea tehnologiilor de 

telecomunicaţii, crearea reţelelor de comunicaţii electronice, transmisia datelor prin 

echipamente fără fir, etc. Din alt punct de vedere există şi factori economici de 

stimul, ca, lupta concurenţială, sporirea gradului de penetrare pe piaţă, sporirea cererii 

din partea utilizatorilor, calitatea serviciilor. Atunci când pe piaţa este tot mai 

complicat să supravieţueşti, determinantă devine problema de sporire a eficienţei de 

activitate a companiei prin oferirea serviciilor de telecomunicaţii, evidenţierea rezervelor 

interne pentru lupta concurenţială. Este nevoie de noi instrumente pentru depăşirea 

concurenţilor. Aceşti factori au contribuit la crearea organizaţiei TeleManagement 

Forum (TMF), care uneşte aproximativ 400 companii mari – operatori de 

telecomunicaţii din toată lumea, şi, pentru obţinerea performanţelor de calitate a apărut 

ideea creării structurii modelului NGOSS (New Generation Operation Systems & 

Software). 

Modelul SID ca componentă centrală a iniţiativei TM Forum’s NGOSS este un 

model de date de referinţă şi un vocabular comun pentru planificarea afacerilor şi  

utilizate în definirea arhitecturii NGOSS pentru industria de telecomunicaţii. 

TM Forumul a recunoscut de mult timp, că una dintre cheile pentru interoperabilitatea 

sistemului este un limbaj standardizat informaţional. Din acest motiv, TM Forum-ul a 

poziţionat Cadrul său Informaţional (SID), ca o piatră de temelie a cadrului său de soluţii 
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NGOSS.  

Programul SID este unul dintre cele mai larg sprijinite în istoria TM Forumului de 

multe companii majore care alocă resurse semnificative în elaborarea unui model 

informaţional robust care acoperă cerinţele depline faţă de date. 

Scopul studiului în prezenta teză constă în sporirea eficienţei de operare şi 

administrare  a companiilor de telecomunicaţii privind promovarea noilor servicii în 

baza modelului corporativ de date SID integrat în cadrul programului NGOSS (New 

Generation Operation System & Software).  

Reieşind din scopul lucrării au fost determinate următoarele obiective:  

1. Utilizarea a noi instrumente de management şi marketing pentru companiile de 

telecomunicaţii cu adoptarea lor la modificările mediului extern;  

2. Sporirea interoperabilităţii sistemelor, reţelelor şi serviciilor prestate de companiile de 

telecomunicaţii prin utilizarea limbajelor informaţionale standardizate;  

3. Evidenţierea rezervelor interne a companiilor de telecomunicaţii privind prestarea noilor 

serviciiîn condiţiile relaţiilor concurenţei de piaţă. 

4. Utilizarea modelului SID în elaborarea şi realizarea serviciilor de către companiile de 

telecomunicaţii orientate spre sporirea eficienţei de activitate şi competitivităţii de lungă 

durată.  

Semnificaţia practică a rezultatelor obţinute de către companiile de telecomunicaţii în 

baza modelului SID, constă în faptul, că ele lărgesc şi aprofundează cunoştinţele 

specialiştilor privind teoria şi practica modern de gestionare a companiilor
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