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Rezumat 
 

Teza de abilitare intitulată Abordarea Interdisciplinară a Proceselor și Sistemelor Economice 

pe baza Metodelor de Analiză Cantitativă și Instrumentelor Inteligenței Artificiale cuprinde 

prezentarea sintetică, integrată a rezultatelor activității didactice și de cercetare științifică 

desfășurate în perioada 2004-2021. Menționez că toate realizările (articole, studii, manuale, 

cărți de specialitate, modele experimentale și rapoarte de cercetare științifică) referite în acest 

context au fost concepute după susținerea tezei de doctorat (17 martie 2004). 

 

Interesul personal în modelarea și simularea activităților, proceselor și sistemelor economice 

în vederea eficientizării și implementării acestora în sisteme informatice integrate de 

management este demonstrat prin prezența în numeroase proiecte de cercetare științifică 

obținute prin competiții naționale sau internaționale, în echipe de cercetare interdisciplinară, 

alături de colegi, specialiști și cercetători  cu rezultate profesionale remarcabile. 

 

În această perioadă, am participat la 14 proiecte de cercetare științifică, din care 5 contracte au 

fost câștigate în competiții la nivel internațional și 9 în competiții naționale, pentru unul dintre 

acestea având și calitatea de responsabil de proiect.. Activitatea de cercetare științifică comună, 

alături de diverși parteneri, în consorții mici sau foarte mari a constituit o experiență 

profesională extraordinară.  

 

Mai mult decât atât, am avut ocazia de a colabora cu specialiști având specializări foarte diferite 

(economiști, informaticieni, matematicieni, ingineri, biologi etc.). Experiența acumulată mi-a 

îmbunătățit viziunea asupra modalităților de abordare cantitativă a proceselor și sistemelor 

economice, sinergia eforturilor individuale reflectându-se în creșterea calității rezultatelor 

profesionale obținute în cadrul echipelor de cercetare.  

 

Sintetizând, crearea unei punți de legătură între diverși specialiști, de la analistul de sistem, la 

proiectantul modelului / sistemul informatic, echipa de implementare, utilizatorul final, etc., 

reprezintă o necesitate obiectivă pentru succesul demersului de abordare cantitativă a 

proceselor, fenomenelor și sistemelor complexe din economie.  

 

Principalele domenii de interes personal sunt: 

➢ abordarea cantitativă interdisciplinară a proceselor, fenomenelor și sistemelor economice; 

➢ dezvoltarea unor soluții inteligente pentru modelarea și simularea proceselor din domeniul 

energiei și implementarea acestora în sisteme informatice integrate de management. 

 

Prin urmare, teza de abilitare este organizată în jurul acestor direcții majore de interes în 

activitatea profesională, prezentând în capitolul 1 principalele realizări obținute în activitatea 

didactică și de cercetare în domeniul educațional. În cadrul capitolului sunt evidențiate 

succint experiența profesională, activitatea didactică, prin cursurile / seminariile predate și 

pozițiile ocupate după terminarea stagiului doctoral, funcții de management universitar 
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(Director al Departamentului de Informatică, Statistică, Matematică) din cadrul Universității 

Româno-Americane din București. Partea a doua a capitolului prezintă aspecte privind 

activități specifice de modelare și simulare a programelor de studii din cadrul Universității 

Româno-Americane, prin dezvoltarea unor discipline, cum ar fi: Metode cantitative pentru 

management, Metode cantitative pentru finanțe și asigurări, Metode cantitative în afaceri 

internaționale, în scopul formării competențelor studenților în înțelegerea și utilizarea practică 

a instrumentelor abordării cantitative a proceselor și sistemelor economice. Activitatea 

didactică este completată prin dezvoltarea și implementarea metodei alternative de consiliere, 

orientare profesională și învățare prin întreprinderea simulată. Scopul activității este de a crește 

abilitățile și competențele transversale ale studenților participanți (antreprenoriat, inovare, 

lucru în echipă etc.) și de a oferi o perspectivă cât mai apropiată de realitate asupra modului de 

lucru și procedurilor operaționale din cadrul organizațiilor. Plecând de la utilizarea procedurilor 

și sistemului informatic propuse de "Centrala Rețelei Firmelor de Exercițiu / Întreprinderilor 

Simulate din România" (ROCT), am dezvoltat și implementat împreună cu membrii echipei de 

cercetare o suită de soluții informatice integrate, bazate pe utilizarea unui sistem ERP 

(Microsoft Dynamics NAV) și a unei platforme de lucru în mediu colaborativ, prin Office 365 

și SharePoint, în vederea simulării mediului de lucru intern al organizațiilor.  

 

În capitolul 2 sunt prezentate detaliat domeniile personale de cercetare, privind abordarea 

cantitativă interdisciplinară a proceselor, fenomenelor și sistemelor complexe din economie, 

precum și dezvoltarea unor soluții inteligente pentru modelarea și simularea proceselor din 

domeniul energiei și implementarea acestora în sisteme informatice integrate de management. 

Prima secțiune este dedicată aspectelor generale și specifice în procesul abordării cantitative. 

Pornind de la stadiul actual al cunoașterii cu privire la abordarea cantitativă în economie, sunt 

prezentate principalele etape metodologice ale procesului de trecere de la sistemul real la 

modelul economico-matematic corespunzător. Pentru fiecare etapă sunt evidențiate metodele 

și tehnicile de lucru, precum și aspecte legate de precizia și calitatea rezultatelor furnizate.                 

În continuare este reliefat caracterul multidisciplinar al metodelor de analiză cantitativă și 

importanța corelării şi integrării tuturor rezultatelor furnizate de diversele disciplinele care 

concură la asigurarea calității rezultatelor oricărui studiu de cercetare științifică bazat pe 

metodologia de abordare cantitativă. În acest context, este subliniată necesitatea integrării 

metodelor de analiză cantitativă într-o metodologie sistemică generală, ca premisă și totodată 

garanție a succesului implementării modelării și simulării în practica decizională managerială. 

În finalul primei secțiuni sunt prezentate contribuții și rezultate profesionale personale. 

 

A doua secțiune este dedicată problematicii modelării matematice a proceselor și sistemelor 

economice. În acest context, sunt prezentate aspectele generale legate de conceptele de model 

și metoda modelării, pornind de la principiile generale care stau la baza modelării, structura și 

tipologia modelelor economico-matematice și sintetizând principalele etape ale  metodologiei 

de modelare economico-matematică. În continuare, este evidențiată importanța preciziei și 

completitudinii datelor încorporate într-un model, deoarece sub aspectul exactității, există  o 

corelație strânsă între caracteristicile mărimilor modelului și tipul metodelor și tehnicilor de 

culegere și prelucrare a datelor și informațiilor asociate acestora. În acest scop, este realizată o 
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sistematizare a principalelor metode și tehnici de culegere / prelucrare a datelor utilizate în 

modelarea  economico-matematică, generată de influența preciziei mărimilor de intrare și 

completitudinii datelor. Deoarece, în contextul dezvoltării metodologiei de elaborare a 

modelelor, analistul trebuie să evidențieze și aspectele care stau la baza evaluării eficienței și 

utilității implementării modelului, am prezentat cele mai utilizate criterii pentru evaluarea, 

selectarea și testarea modelelor economico-matematice. Analizând evoluția metodei modelării 

se remarcă interesul continuu al specialiștilor în vederea perfecționării instrumentelor de 

investigare, analiză și modelare, care să faciliteze apropierea cât mai fidelă a rezultatelor 

modelării de realitatea modelată. În continuare, sunt prezentate aspecte specifice problematicii 

modelării în contextul actual și de perspectivă, generate de dinamica vieţii economice şi 

explozia informaţională contemporană, precum și ca urmare a extinderii cercetărilor în 

domeniul inteligenţei artificiale. În finalul celei de-a doua secțiuni a capitolului 2 sunt 

prezentate contribuții și rezultate profesionale personale. 

 

În cadrul metodologiei de abordare cantitativă, alături de metoda modelării matematice un rol 

deosebit îl au metodele și tehnicile de simulare. În secțiunea a treia a capitolului 2 sunt 

prezentate aspectele generale și specifice privind simularea proceselor și sistemelor economice, 

într-o viziune generală și integratoare, realizând o  punte de legătură între tehnica de 

experimentare prin simulare și simularea ca "metodă de cercetare științifică". Interesul 

specialiștilor pentru cunoașterea profundă și redarea cât mai corectă a mecanismelor de 

funcționare și evoluție a proceselor, fenomenelor și sistemelor lumii reale, se reflectă și în 

multitudinea metodelor și tehnicilor de modelare și simulare dezvoltate de-a lungul timpului. 

În acest sens, este prezentată o sistematizare a metodelor și tehnicilor de simulare. În continuare 

sunt descrise cele mai utilizate metode de simulare: simularea stochastică cu metoda Monte 

Carlo, metoda de simulare Flash, simularea de tip joc, tehnica Forrester (dinamica industrială). 

O importanță deosebită este acordată evidențierii avantajelor și dezavantajelor simulării. În 

finalul secțiunii sunt prezentate contribuții și rezultate profesionale personale obținute în 

activitatea didactică și de cercetare, prin combinarea metodei modelării matematice cu tehnici 

de simulare. 

 

A patra secțiune este dedicată prezentării unor soluții pentru dezvoltarea sistemelor inteligente 

privind analiza, optimizarea și predicția consumului de energie electrică. În acest sens,  este 

argumentată necesitatea dezvoltării unui sistem inteligent pentru analiza, optimizarea și 

predicția consumului de energie electrică și sunt descrise metodologic principalele obiective 

ale cercetărilor întreprinse ca membră în echipa de lucru a proiectului de cercetare SMART-

OPTIM. Pentru o abordare contextuală, sunt analizate comparativ metodele clasice și moderne 

utilizate în modelarea și prognoza consumului de energie electrică, precum și metodele și 

tehnicile de înregistrare, măsurare și prelucrare a datelor privind consumul de energie electrică 

în rețele inteligente. În acest scop, este propusă optimizarea managementului resurselor 

utilizând soluții IoT, deoarece  oferă monitorizarea în timp real a consumului de energie, 

facilitând, în egală măsură, realizarea unor analize predictive și dezvoltarea de soluții de 

optimizare bazate pe datele colectate. Rezultatele cercetărilor preliminare realizate în cadrul 

proiectului, au stat la baza dezvoltării unor soluții inteligente de analiză, optimizare și prognoză 

a consumului de energie electrică, oferind analize, prelucrări și sistematizări riguroase ale 



4 

 

resurselor teoretice și practice din contextul actual de manifestare a procesului studiat. 

Elaborarea soluțiilor de prognoză orară a consumului în vederea obținerii eficienței energetice 

în cazul consumatorilor non-casnici mari de energie electrică, a necesitat dezvoltarea unei serii 

de rețele neurale dinamice bazate pe modelele NAR (autoregresiv neliniar) și NARX 

(autoregresiv neliniar cu intrări exogene). În cadrul cercetării o atenție deosebită s-a acordat 

obținerii unui mix optim între algoritmul de antrenare ce a fost utilizat în dezvoltarea rețelelor 

neurale artificiale, numărul de neuroni din stratul ascuns și parametrul de întârziere. În 

continuare este descrisă metodologia de dezvoltare  a unei metode de predicție bazate pe un 

mix de rețele neurale artificiale pentru prognoza consumului de energie electrică rezidențială 

pe baza datelor înregistrate de senzori. Prin testarea diferitelor arhitecturi ale rețelelor și a 

diverselor scenarii de prognoză, s-a identificat ansamblul de rețele neurale NARX-FITNET 

care a oferit cele mai bune rezultate de prognoză. Metoda dezvoltată oferă rezultate foarte bune 

de predicție, fiind un instrument util pentru contractor, având perspective de a fi încorporate în 

dezvoltarea unei game largi de aplicații ce vizează prognoza consumului de energie electrică 

rezidențială pe baza datelor înregistrate de senzori, utilă atât pentru consumatori cât și pentru 

operatori.    

 

Capitolul 3 prezintă perspectivele de continuare a activității didactice și de cercetare.                  

În prima secțiune sunt prezentate perspectivele și direcțiile de dezvoltare a activității didactice, 

privind elaborarea de cărți de specialitate și materiale didactice pentru domeniul Ciberneticii, 

Statisticii și Informaticii Economice în scopul diseminării cunoștințelor teoretice și rezultatelor 

experienței practice. În continuare sunt descrise aspecte legate de dezvoltarea metodelor de 

predare-învățare, consiliere și orientare profesională, management universitar, relația cu 

mediul de afaceri și activități cu studenții, din perspectiva rezultatelor obținute și a 

posibilităților de optimizare a acestora în contextul actual. 

 

A doua secțiune prezintă planurile de dezvoltare personală, privind direcțiile personale de 

cercetare științifică propuse referitor la soluțiile inteligente de modelare și simulare, întrucât 

acestea sunt de mare actualitate și oferă numeroase perspective de dezvoltare ulterioară, 

precum și la preocupările în sensul identificării de noi direcții de cercetare, bazate pe dinamica 

evoluției tehnologiei în domeniul informaticii economice. În continuare sunt descrise aspecte 

privind transferul de cunoștințe și bune practici în domeniul cercetării științifice, valorificarea 

rezultatelor cercetării prin lucrări publicate în reviste de specialitate și/sau susținute la 

conferințe naționale sau internaționale. De asemenea, sunt prezentate aspecte legate de  

vizibilitatea și impactul rezultatelor cercetării prin citări în articole și cărți de specialitate, 

prezentări în cadrul întâlnirilor cu partenerii, workshop-uri și conferințe, participarea la 

acțiunile organizațiilor profesionale de profil și activitatea de recenzie și evaluare. 

 

În a treia secțiune sunt reliefate aspecte privind corelarea activității didactice-educaționale, cu 

cea de cercetare științifică. Abordarea corelată a celor două direcții majore de formare 

profesională oferă cadrul propice pentru o dezvoltare academică echilibrată, precum și  

predictibilitatea și ritmicitatea desfășurării unor acțiuni, fapt ce conduce la creșterea încrederii 

partenerilor academici și de cercetare. În finalul capitolului sunt prezente elemente privind 

cadrul de realizare, metodele de construire și dezvoltare a carierei universitare. 


