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The e-business ecosystem generates a pressure on modern companies to invest mas-
sively in technologies that can bring them into the digital world of business. In their race to 
become a player in the global information system, companies have accumulated many layers 
of software that, in turn, generated what is now known as the software complexity issue. What 
is missing in most organizations is a mechanism that can align or “bridge the gap” between 
the concerns of corporate strategists and IT project managers. As a consequence, a new dis-
cipline has evolved, enterprise engineering, to deal with enterprise architectures. The enter-
prise architecture describes the logical linkages between the enterprise business, information 
and technical architectures and the enterprise IT solutions. Standards for building the enter-
prise architecture have been lately adopted in order to draw the architectural guidelines for 
enterprise engineers. This paper opens a series of articles that will provide an overview of 
frameworks, metamodels and technologies available today for enterprise engineering.  
Keywords: enterprise engineering, enterprise architecture frameworks, standards. 

  
Introducere 
Sistemul informaţional global, ca infras-

tructură a ecosistemului e-business şi ca su-
port de manifestare a întreprinderii virtuale, 
poate fi caracterizat prin trei elemente cheie: 
integrare informaţională, interoperabilitate, 
colaborare. Prin forţa împrejurărilor, orice 
sistem informaţional de întreprindere actual 
trebuie gândit de la bun început într-o manie-
ră epistemologică (coerent-ştiinţifică), ca o 
piesă cu un comportament polimorfic ce se 
adaptează „din mers” la situaţii conjuncturale 
diverse şi care poate juca roluri diferite, la 
momente diferite, în puzzle-ul colaborativ 
global. Ca urmare, astăzi nu mai vorbim de 
structura ci de arhitectura întreprinderii şi de 
platforma de implementare a acesteia. Disci-
plina inventată de Galbraith, proiectarea or-
ganizaţiei [Galbraith, 1977], este înlocuită de 
ingineria afacerii (business engineering sau 
enterprise engineering): „disciplina care se 
ocupă cu organizarea tuturor cunoştinţelor 
pentru a identifica schimbările organizaţio-
nale necesare la un moment dat şi a imple-
menta aceste schimbări într-o manieră profe-
sionistă” [IFIP, 1999], sau “un set de tehnici 
(proceduri, notaţii, euristică) utilizate de o 
companie pentru a proiecta afacerea astfel 
încât să se asigure îndeplinirea unor obiecti-
ve precis definite” [Jacobson, 1995].  

Conform Gartner, arhitectura întreprinderii 
ilustrează cum va fi utilizată tehnologia in-
formaţiei ca suport pentru strategia afacerii 
[Gartner, 2004]. În acest sens, deschidem o 
serie de articole ce vor aborda, într-o manieră 
comparativă, standardele metodologice, de 
modelare conceptuală şi tehnologice disponi-
bile astăzi pentru dezvoltarea şi întreţinerea 
arhitecturii întreprinderii colaborative. 

 
2. Arhitectura întreprinderii. Dincolo de 
modele  
În 1985 Michael Porter arăta că firmele câş-
tigă avantaj competitiv atunci când născocesc 
noi modalităţi de a conduce sau organiza ac-
tivităţile ce constituie lanţul de formare a va-
lorii, dezvoltă noi proceduri, noi tehnologii 
sau intrări diferite[Porter, 1992]. Două zeci 
de ani mai târziu, Thomas Gibbs, Director of 
Strategy and Planning, Intel Corporation 
afirma: “Combinaţia între inovarea procesu-
lui şi modernizarea IT continuă este singura 
care produce avansuri semnificative”[The 
Economist, 25 sept. 2004]. Astfel, esenţa 
modelării întreprinderii dintr-o perspectivă 
computaţională constă în extinderea modelu-
lui lanţului de formare a valorii: “arhitectura 
întreprinderii descrie legăturile logice între 
procesele economice şi arhitecturile informa-
ţionale şi tehnologice”[Buchanan&Soley, 
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2002]. În acest sens, în majoritatea cazurilor 
modelul se construieşte prin identificarea 
proceselor software ce constituie suportul fi-

ecărui proces economic ce contribuie la for-
marea valorii (figura1).  
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Fig.1. Procesele economice şi aplicaţiile-suport compun împreună lanţul de formare al valorii 

în lumea e-Business  [prelucrare după Buchanan&Soley, 2002] 
 

Faptul că un model reprezintă într-o formă 
abstractă doar anumite aspecte ale unui sis-
tem, aspecte relevante pentru cei care vor uti-
liza respectivul model, presupune că între-
prinderea trebuie descrisă prin mai multe 
modele, câte unul pentru fiecare grup de par-
ticipanţi. Astfel, ştiinţa ingineriei afacerii are 
la bază conceptul mai larg de arhitectură a 
sistemelor. Iată câteva definiţii pentru arhi-
tectura întreprinderii: 
• o descriere (model) a aranjamentului de 
bază a  părţilor (fizice sau conceptuale) ale 
unui sistem, alături conexiunile între aces-
tea[ISO 15704]; 
• o bază strategică de informaţii care defi-
nesc organizaţia, informaţiile necesare pen-
tru a opera afacerea, tehnologiile-suport ne-
cesare desfăşurării operaţiilor economice şi 
procesul de tranziţie necesar pentru a im-
plementa noile tehnologii ca răspuns la 
schimbările de strategie [FAWG]; 
• organizarea fundamentală a unui sistem 
dată de componentele sale, relaţiile dintre 
ele şi relaţiile cu mediul precum şi de princi-
piile ce guvernează proiectarea şi evoluţia 
sistemului [IEEE 1471]  
• Descrierea formală a unui sistem, sau un 
plan la nivel de componente ce ghidează im-

plementarea acelui sistem; structura compo-
nentelor, relaţiile între ele şi principiile ce 
guvernează proiectarea şi evoluţia sistemului 
[TOGAF] 
• Arhitectura întreprinderii constă din varia-
tele structuri şi procese ale organizaţiei 
[Ambler]. 
Deşi nu reiese din definiţiile de mai sus, im-
portant de remarcat este faptul că arhitectura 
întreprinderii nu poate fi reprezentată prin in-
termediul unui singur model. Astfel, cu toate 
că  majoritatea framework-urilor definite în 
acest scop propun abordarea modelării între-
prinderii din mai multe perspective (câte un 
model pentru fiecare participant/utilizator în 
parte), totuşi terminologia utilizată alternează 
între “views” şi “viewpoints”. Unii autori 
vorbesc de mai multe arhitecturi: arhitectura 
afacerii, arhitectura informaţiilor, arhitectura 
datelor, arhitectura sistemelor, etc [Malhotra, 
1996][Buchanan&Soley, 2002]. TOGAF şi 
ISO 15704 definesc o perspectivă (view) ca o 
reprezentare a sistemului privit din perspecti-
va unui set de preocupări sau set de aspecte 
de interes pentru diverse categorii de partici-
panţi (clienti, salariaţi, manageri, informati-
cieni, etc). ISO 10746-2, defineşte termenul 
de viewpoint (asupra unui sistem): “o formă 
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de abstractizare obţinută utilizând un anumit 
set de concepte arhitecturale şi reguli de 
structurare cu scop de a focaliza descrierea 
unui sistem din perspectiva unor preocupări 
particulare”. Standardul propune cinci 
viewpoints (cu sensul de modele diferite din 
perspectiva unor grupuri diferite) pentru a 
descrie sistemele complexe.  

Pentru a rezolva dilema terminologică, IEEE 
Computer Society a emis o recomandare  
(devenită ulterior standardul IEEE 1471) 
pentru a descrie arhitectura sistemelor. Figu-
ra 2 prezintă modelul conceptual al arhitec-
turii (un termen interesant prin el însuşi, 
având conotaţii de  metamodel pentru descri-
erea metamodelelor) propus de IEEE 1471. 

 

 
Fig.2. Modelul conceptual al arhitecturii IEEE 1471 [sursa: Hilliard, 2000] 

 
Pe lângă formalizarea procesului de dezvolta-
re a arhitecturii, metamodelul IEEE 1471 tra-
sează şi o delimitarea strictă între cele două 
concepte: viewpoint (tradus aici ca “perspec-
tivă”) şi view (tradus ca “aspect”). Astfel, o 
perspectivă specifică un set de reguli ce gu-
vernează “aspectele” şi există o coresponden-
ţă 1:1 între cele două concepte. Perspectiva 
este a participantului iar aspectul se traduce 
printr-un anumit model. Sau, mai direct spus, 
limbajul utilizat de un participant (concepte, 
reguli semantice) reprezintă o perspectivă, iar 
modelul (aspectul) utilizează limbajul pentru 
a descrie o anumită faţetă a unui sistem 
(structural, funcţional, informaţional, cantita-
tiv-bănesc, etc.). Astfel, pot fi mai multe mo-

dele care descriu în totalitate o întreprindere 
dintr-un anumit punct de vedere.  
Delimitarea propusă de IEE 1471 (inspirată, 
de altfel, de la metodologia lui Zachman, du-
pă cum vom vedea imediat) deschide calea 
reutilizării regulilor specificate de o perspec-
tivă sau interschimbării acestora între siste-
me.  

 
3. Metodologii arhitecturale  
Steven Alter identifică necesitatea vitală a 
utilizării metodologiilor (frameworks) în 
descrierea modelelor şi le defineşte ca “un set 
succint de idei şi concepte pentru organiza-
rea procesului cognitiv relativ la un anumit 
subiect (lucru sau situaţie)... utilizat în mod 
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tipic pentru a obţine un model”[Alter 2002]. 
John Zachman şi The Open Group 
Architecture Framework (TOGAF) definesc 
framework-ul ca un instrument pentru identi-
ficarea informaţiilor care trebuie capturate 
despre organizaţie, pentru înţelegerea funcţi-
onalităţii unui sistem şi pentru a construi sis-
temul informaţional care să suporte desfăşu-
rarea eficientă a afacerii [Zachman,1997] 
[Harrison&Varveris]. Metodologia precizea-
ză setul de modele ce trebuie obţinute (câte 
un model pentru fiecare procesor în parte) şi 
metoda de construire a acestora, dar nu şi un 
metamodel de bază al sistemului. Conceptele 
general valabile şi metamodelul întreprinderii 
sunt  abordate separat de metodologia de pro-
iectare. 
Fără îndoială, una din cele mai citate meto-
dologii regăsită în literatura din domeniul in-
gineriei întreprinderii este cea definită de 
John Zachman, în perioada 1980-1997: “The 
Framework for Enterprise Architecture”. 
Framework-ul stă la baza multora din stan-
dardele dezvoltate actualmente pentru mode-
larea întreprinderii şi se pare că a influenţat 
chiar descrierea arhitecturală IEEE 1471. Vi-
ziunea Zachman asupra întreprinderii asocia-
ză modelul conceptual cu modelul afacerii, 
modelul logic cu modelul sistemului şi mo-
delul fizic cu modelul tehnologic.  
Framework-ul propus de Zachman nu consti-
tuie un metamodel, un răspuns la întrebarea 
“care sunt conceptele constructive ale arhi-
tecturii întreprinderii” ci, mai degrabă, un in-
strument pentru organizarea activităţilor de 
proiectare a organizaţiei. Fiecare dintre celu-
le matricei Zachman presupune construirea 
unui model cu un grad mai mare sau mai res-
trâns de independenţă faţă de platforma de 
implementare a sistemului. Originalitatea 
abordării sale constă în: 
• Orientare pe perspective (puncte de vedere) 
relevante pentru diferite grupuri de actori. 
Zachman nu vorbeşte de “faze” sau “paşi” în 
dezvoltarea arhitecturii întreprinderii ci de 
puncte de vedere (aspecte, conform termino-
logiei stabilite de noi anterior) din perspecti-
va fiecărui grup de participanţi la procesul de 
dezvoltare.  

• Modelele descriu aspecte, dincolo de date 
şi funcţii (coloanele din matricea lui 
Zachman). 
Matricea lui Zachman  trebuie interpretată 
astfel: 
 pe coloană, modelele evoluează şi sunt 
translatate (deşi prezentate în mod diferit 
trebuie să reflecte acelaşi lucru) pentru a fi 
înţelese de actorii implicaţi în modelare;  

 pe linie, modelele trebuie să fie consistente 
(ansamblul lor să furnizeze viziunea globa-
lă asupra întreprinderii) .  

Altfel spus, fiecare linie (perspectivă) din 
matricea lui Zachman utilizează un anumit 
limbaj pentru reprezentarea modelelor iar fi-
ecare coloană modelează un anumit aspect al 
întreprinderii. 
Dincolo de această metodologie arhicunoscu-
tă, standarde ISO şi standarde deschise au 
fost iniţiate în scopul definirii unor directive 
arhitecturale în ingineria întreprinderii. 
 
3.1. Standarde ISO  
Majoritatea standardelor ISO promovate de 
comisiile europene de specialitate sunt con-
struite pe baza eforturilor de standardizare în 
modelarea întreprinderii efectuate în anii ’80-
‘90 de trei organizaţii non-profit care sunt 
cunoscute sub numele proiectelor pe care le 
întreţin în acest domeniu [ISO TC184 SC5 
WG1, 2000]: PERA (Purdue Enterprise 
Reference Architecture – Universitatea 
Purdue),  GRAI (Groupe de Recherche 
Architecture et Infrastructures)  şi CIMOSA 
(Computer Integrated Manifacturing Open 
Systems Architecture).  
Dintre acestea, patru se adresează unei meto-
dologii de dezvoltare a arhitecturii întreprin-
derii: CEN ENV 40003, ISO 14258, ISO 
15704, ISO 19439. 
GERAM şi ENV 40003 sunt considerate 
[Chen&Vernadat, 2002] ca fiind baza de 
standardizare europeană în modelarea între-
prinderii. Contribuţia fundamentală a ENV 
40003 constă în definirea „Cubului arhitectu-
ral” (figura 3), ocazie cu care apare noţiunea 
de „aspect” modelat (în conformitate cu ter-
minologia propusă de IEEE 1471). Cele trei 
dimensiuni ale cubului se referă la: 
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• niveluri de modelare – pentru diferite faze 
ale ciclului de viaţă (de la definirea cerinţelor 
la descrierea implementării); 
• genericitate – pornind de la concepte gene-
rice (modele înalt reutilizabile), specializate 
apoi pentru o industrie (modele prototip) şi 
particularizate pe fiecare organizaţie în parte 

(modele funcţionale); conceptele generice şi 
parţiale alcătuiesc catalogul de referinţă; 
• aspecte – clasificarea conceptelor pe do-
menii de modelare (funcţii, informaţii, resur-
se şi organizaţie). 
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Fig.3. ”Cubul” ISO/EN 40003 [sursa: Martin, 2005, p.23] 

 
Metodologia ENV 40003 este detaliată de 
ISO 19439 (Framework For Enterprise 
Modelling) aflat actualmente în curs de adop-
tare şi care va fi promovat ca standard de re-
ferinţă.  
ISO 10746-1 (ODP-RM Architecture 
Overview) a fost dezvoltat în paralel cu iniţi-
ativele descrise mai sus şi este puternic orien-
tat spre dezvoltarea sistemelor software ce 
vor asigura infrastructura sistemului informa-
ţional de întreprindere. Metodologia propusă 
de ISO-10746 introduce conceptul de per-
spective de modelare (spre deosebire de ISO 
19439 care se orientează pe aspecte) şi pre-
supune cinci perspective (viewpoints): (1) de 
întreprindere (motivaţie, scop şi politici ale 
acelui sistem); (2) informaţională (semantica 
informaţiilor ); (3) computaţională (descom-
punerea sistemului în obiecte care interacţio-
nează prin interfeţe); (4) de proiectare (se fo-
calizează pe mecanisme şi funcţii necesare 
pentru a suporta interacţiunea distribuită între 
obiectele sistemului); (5) tehnologică (alege-
rea tehnologiilor de implementare). De re-
marcat că perspectiva informaţională şi com-
putaţională  corespund mai degrabă concep-
tului de aspect (model) în terminologia   

IEEE 1471. Până la momentul scrierii acestui 
articol, efortul de standardizare a limbajelor 
pentur fiecare perspectivă în parte s-a materi-
alizat prin definirea limbajului de întreprin-
dere (ISO 15414). 
Arhitectura sistemului se va obţine prin com-
binarea limbajelor computaţionale, limbaju-
lui de proiectare şi a prescripţiilor privind 
transparenţa.  
 
3.2. Standarde deschise 
Din categoria standardelor deschise pot fi 
enumerate trei iniţiative notabile: 
MDA+ECA propuse de arhicunoscutul con-
sorţiu OMG (Object Management Group), 
Federal Enterprise Architecture Framework 
(FEAF - 2001), The Open Group 
Architecture Framework (TOGAF). 
TOGAF şi FEAF nu respectă metodologia 
IEEE-1471 şi prezintă arhitectura întreprin-
derii ca un mixaj de modele şi perspective: 
arhitectura afacerii; arhitectura datelor; arhi-
tectura aplicaţiilor;  arhitectura tehnologică. 
Ambele abordări accentuează necesitatea 
standardelor în dezvoltarea arhitecturii ţintă 
cu scopul obţinerii interoperabilităţii.TOGAF 
tratează conceptul de genericitate prin 
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Enterprise Continuum, un depozit virtual ca-
re cuprinde toate componentele arhitecturii 
ce pot fi utlterior reutilizate în mai multe 
contexte: modele, şabloane, descrieri. Prin 
componente arhitecturale reutilizabile se în-
ţeleg atât modele de procese (comerţ electro-
nic, SCM, etc.) cât şi modele de prelucrare a 
informaţiei în diverse industrii (farmaceutică, 
auto, petrochimică, etc.). Astfel, TOGAF 
promovează urmărirea a trei obiective fun-
damentale în dezvoltarea arhitecturii: modu-
larizare, reutilizarea serviciilor generice,  in-
teroperabilitate  
OMG (Object Management Group) este, fără 
îndoială, lider de necontestat în domeniul 
proiectării şi dezvoltării aplicaţiilor software 
după o arhitectură deschisă, orientată pe obi-
ecte. Standardele  promovate de acest consor-
ţiu au drept fundament metodologia MDA 
(Model Driven Architecture – figura 4), care 
urmăreşte două obiectivele esenţiale: 
• reutilizabilitatea modelelor şi facilitatea de 
a le interschimba sau de a le analiza structura 
într-o manieră automatizată;   

• facilitarea dezvoltării de unelte de imple-
mentare a respectivelor modele pentru o plat-
formă specifică. 
Activitatea de dezvoltare a arhitecturii între-
prinderii se concentrează, astfel, spre două 
mari domenii[McGovern, 2004]: (1) dezvol-
tarea unor modele independente de platforma 
de implementare PIM (Platform Independent 
Models) şi (2) administrarea modelelor “exe-
cutabile” PSM (Platform Specific Models) 
obţinute prin “compilarea” PIM astfel încât 
să reflecte şi aspecte strict specifice tehnolo-
giei de implementare.  PIM sunt, la rândul 
lor, împărţite în CIBM (Computation Inde-
pendent Business Models) şi PICM (Platform 
Independent Component Models). Prin ana-
logie cu metodologiile anterioare, am putea 
spune că CIBM corespunde perspectivei de 
întreprindere (model conceptual), PICM co-
respunde perspectivei de proiectare (modelel 
logic) iar PSM corespunde perspectivei de 
implementare (model fizic).  

 

Java .NET Phyton 
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PSM = Implementare
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BPMN/  
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Fig.4. Perspective de modelare conform metodologiei MDA 

 
Adoptarea metodologiei MDA pentru descri-
erea sistemelor este încurajată printr-o ofertă 
de limbaje necesare reprezentării fiecărei 
perspective. Enterprise Collaboration 
Architecture (ECA) este specificaţia adoptată 
de OMG [OMG, 2004] pentru a construi 
profile (modele arhitecturale specifice) de în-
treprindere orientate pe colaborare. Actual-
mente, ECA a fost adoptat ca parte integrantă 
a UML 2.0. Mai mult, sunt oferite limbaje şi 
instrumente pentru reprezentarea modelelor 
într-o formă computer procesabilă în sensul 

atingerii celor două obiective descrise mai 
sus: MOF (Meta-Object-Facility), XMI 
(XML Metadata Interchange), CWM 
(Common Warehouse Metamodel)  

 
4. În loc de concluzii 
Deşi metodologiile sunt importante, nu sunt 
şi suficiente pentru construirea arhitecturii în-
treprinderii şi a sistemului informaţional glo-
bal. La ora actuală se manifestă necesitatea 
standardizării semantice şi construirea limba-
jului e-business comun. Pentru ca modelele 
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ce alcătuiesc arhitectura întreprinderii să poa-
tă fi interpretate de diverşi participanţi 
(procesori umani sau software) şi interschim-
bate în ecosistemul e-business global, trebu-
ie, în mod evident, să existe atât un consens 
privind procesul de proiectare cât şi un set de 
instrumente de modelare care să aibă la bază 
concepte, şabloane, metamodele şi notaţii 
general acceptate. 
Despre formalisme (concepte şi metamodele) 
standardizate pentru reprezentarea arhitectu-
rii întreprinderii vom discuta în partea a doua 
a acestui articol. 
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