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Rezumat 

 

 
Teza de abilitare intitulată “IMPLEMENTAREA ȘI INTEGRAREA ALGORITMILOR DE 

ANALIZĂ A DATELOR ÎN APLICAȚII SOFTWARE” sintetizează realizările științifice, academice 

și profesionale din perioada ulterioară obținerii titlului de doctor în domeniul Cibernetică și Statistică 

Economică, cu lucrarea Metode de analiză a datelor statistice şi programe de utilizare. Întreaga cercetare 

desfășurată în perioada postdoctorală poate fi considerată o continuare a cercetărilor din perioada 

doctorală. 

Teza de abilitare este structurată pe cinci secțiuni, incluzând 9 capitole. Toate secțiunile tezei au în comun 

o direcție de cercetare axată pe implementarea și integrarea algoritmilor de analiză a datelor în diverse 

domenii de activitate științifică. Cele cinci secțiuni cuprind rezultate științifice obținute pe parcursul 

desfășurării activității didactice și de cercetare înainte și după finalizarea stagiului doctoral. La sfârșitul 

fiecărui capitol sunt incluse liste cu referințe bibliografice în care se regăsesc și o parte din propriile 

realizări științifice prezentate în lucrare. 

Activitatea de cercetare din perioada postdoctorală s-a bazat pe munca în echipă și este corelată cu 

disciplinele la care lucrez sau la care am lucrat în calitate de conferențiar universitar la Departamentului 

de Informatică și Cibernetică Economică, din Academia de Studii Economice București. Mare parte din 

cercetări sau desfășurat în cadrul proiectelor de cercetare la care am participat.  

Evoluțiile înregistrate în domeniul IT au dus la transformarea analizei de date în ceea ce azi se cunoaște 

sub denumirea de știința datelor (data science). Analiza datelor presupune profunde cunoștințe de 

statistică și matematică. Evoluția de la clasicul domeniu al analizei de date la știința datelor s-a făcut 

gradual pe măsură ce evoluțiile din computer science ofereau noi posibilități de prelucrare. Mai întâi a 

apărut conceptul de explorare a datelor (data mining). Data mining este procesul de extragere a 

informațiilor (tipare, modele, patern-uri) din seturi mari de date și de a le prezenta într-o structură 

inteligibilă pentru utilizare ulterioară. Explorarea datelor presupune cunoștințe de analiza datelor, baze 

de date și prelucrare automată a datelor prin algoritmi specifici (machine learning). Știința datelor are în 

plus față de explorarea datelor expertiza în materie, în domeniul la care se referă datele. Un data scientist 

e mai mult decât un statistician sau un programator. El lucrează împreună cu managerii pentru a lua 

decizii. 

Rezultatele activității de cercetare se află sub semnul abordării interdisciplinare impusă de domeniile 

analiza datelor, explorarea datelor și știința datelor. Atingerea obiectivelor în studiile și analizele 

prezentate în teză au necesitat: 

- Cunoștințe aprofundate de analiza datelor 

- Cunoașterea algoritmilor de învățare automată  
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- Cunoaștere aprofundată a limbajelor specializate în prelucrarea de date precum Python și R 

- Experiență practică în utilizarea bazelor de date relaționale 

- Abilitatea de a lucra cu diverse tipuri de date din diverse surse (GIS, date de tip imagine, sunet etc.) 

Prima secțiune cuprinde un singur capitol și prezintă un studiu privind accelerarea modelării propagării 

incertitudinii în evaluarea sensibilității la alunecări de teren. Studiul se concentrează pe modelarea 

propagării incertitudinii din sursele de date GIS și pe evaluarea influenței acestora asupra modelării 

susceptibilității la alunecări de teren. În cadrul studiului este dezvoltat un set cuprinzător de instrumente 

în limbajele de programare C ++ și Python, bazat pe tehnologia NVIDIA CUDA pentru analiza 

alunecărilor de teren. Aceste instrumente folosesc simulări Monte Carlo pentru a genera zgomot în 

valorile elevației și delimitarea spațială a corpurilor de alunecări de teren. Propagarea incertitudinii este 

evaluată utilizând statistici de probabilitate cumulată la nivelul pixelilor. Astfel, pentru pixelii din harta 

susceptibilității la alunecări de teren au fost determinate și vizualizate spațial estimări ale incertitudinii 

susceptibilității la alunecări de teren. Modelarea propagării incertitudinii este realizată prin metoda 

Weights of Evidence bazată pe utilizarea probabilităților apriorice, condiționate și aposteriorice din 

teorema lui Bayes. Implementarea modelului este făcută în limbajul Python. Tehnologia NVIDIA CUDA 

a fost folosită pentru eficientizarea calculului matricelor de convoluție utilizate în analiza alunecărilor de 

teren. Rezultatele cercetării au fost publicate au fost publicate în studiul intitulat Using CUDA to 

accelerate uncertainty propagation modelling for landslide susceptibility assessment, revista 

Environmental Modelling & Software, vol. 115/2019. 

A doua secțiune, Aplicații ale modelului de entropie intrinsecă în piața de capital este compusă din două 

capitole.  În primul capitol este propus un model de entropie intrinsecă care poate fi utilizat ca indicator 

pentru măsurarea interesului investitorilor pentru un anumit titlu tranzacționat la bursă. În cel de-al doilea 

capitol este evaluat comparativ estimatorul de volatilitate bazat pe entropie intrinsecă în raport cu alți 

estimatori de volatilitate precum: close-to-close, Parkinson, Garman-Klass, Rogers-Satchell și Yang-

Zhang. Estimările sunt calculate utilizând date istorice zilnice pentru indicii de piață ca S&P 500, Dow 

30, NYSE Composite, NASDAQ Composite, Russell 2000, Nikkei 225 și Hang Seng Index. 

Implementările modelelor, calculele asociate, graficele și prezentarea rezultatelor s-au făcut în Python. 

Rezultatele cercetărilor desfășurate pe această direcție au fost diseminate prin publicarea a 2 studii în 

revista Entropy. 

A treia secțiune cuprinde utilizări ale algoritmilor de analiza datelor în domeniul economico-social. În 

primul capitol al secțiunii sunt prezentate aplicații ale algoritmilor de analiza datelor în identificarea 

comportamentului consumatorilor de energie și analiza activității în domeniul industriei energetice. 

Cercetările s-au derulat în contextul desfășurării proiectului de cercetare Design of a sustainable energy 

model by inclusion of behavioural and social parameters în cadrul Programului de Cercetare Romania – 

Elvetia (RSRP - PN II). Sunt aplicate metode precum analiza în componente principale și analiza de 
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clusteri pentru analiza concentrării spațiale a activităților în domeniul energiei și pentru identificarea 

tipologiilor de consumatori privind iluminatul rezidențial. În capitolul doi este prezentată o soluție de 

analiză a legăturilor dintre diversitatea etnică, lingvistică și religioasă în România cu ajutorul analizei 

corelațiilor canonice. Rezultatele cercetărilor prezentate în această secțiune s-au concretizat prin 

publicarea a 3 studii în reviste cotate ISI Thomson, cu AIS nenul și 6 comunicări științifice prezentate la 

conferințe internaționale indexate ISI Thomson. 

În a patra secțiune sunt tratate aspecte ale interoperabilității în implementarea algoritmilor de analiză a 

datelor. Interoperabilitatea aplicațiilor reprezintă în sensul cel mai larg, capacitatea acestora de a 

interacționa sau de a colabora pentru îndeplinirea unui scop comun. Interoperabilitatea la nivelul 

limbajelor de programare este capacitatea a două limbaje de programare de a interacționa într-o aplicație 

comună. Implementarea eficientă a algoritmilor de analiză a datelor poate fi facilitată de 

interoperabilitatea la nivel de limbaj. În primul capitol al secțiunii sunt propuse soluții de 

interoperabilitate spațială R-GIS în contextul unui studiu de caz privind analiza diversității etnice, 

lingvistice și confesionale în România. În al doilea capitol sunt propuse soluții de integrare la nivel de 

cod R-Java pentru îmbunătățirea interactivității soluțiilor software de analiză a datelor. Rezultatele 

cercetărilor prezentate în această secțiune s-au concretizat prin publicarea a 2 studii în Revista Română 

de Statistică (ISI Thomson)  și o comunicare științifică. 

În ultima secțiune este prezentată o utilizare a algoritmului Dynamic Time Warping ca algoritm de 

recunoașterea formelor utilizat în recunoaștere vocală. Cercetările au fost efectuate în contextul derulării 

programului de cercetare "Metode şi instrumente pentru crearea de interfețe multimodale, necesare 

dezvoltării sistemelor informatice inclusive, cu grad ridicat de accesibilitate" și s-au concretizat prin 

publicarea a 2 studii în reviste cotate ISI Thomson sau indexate în baze de date internaționale recunoscute 

în domeniu. Articolul Dynamic Programming Algorithms in Speech Recognition publicat în Revista 

Informatica Economică a fost citat de 58 de ori conform Google Scholar, multe citări fiind în reviste 

cotate ISI Thomson. 

În perioada scursă de la obținerea titlului de doctor am fost co-autoar sau prim autor a 4 cărți de 

specialitate, a 8 articole publicate în jurnale indexate ISI cu AIS nenul, 21 articole publicate în reviste ISI 

Thomson fără AIS sau reviste îndexate BDI, a 23 comunicări prezentate la conferințe internaționale de 

prestigiu. În aceași perioadă am participat în echipele a 8 proiecte naționate și internaționale de cercetare, 

toate câștigate prin competiție. 

 

 


