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Această teză de abilitare urmărește cercetarea academică incrementală în domeniul tehnologiei 

de tranzacționare, dublată de proiectarea și implementarea software-ului, care a deschis calea 

pentru introducerea entropiei intrinseci a valorilor mobiliare tranzacționate la bursă. 

Activitatea de cercetare specifică a început în anul universitar 2009 când mi s-a oferit 

posibilitatea de a propune o nouă disciplină opțională pentru Programul de Master în Informatică 

Economică organizat de Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică. Disciplina 

intitulată Modele informatice in studiul pieței de capital (www.iem.ase.ro) introduce studenților 

absolvenți ai unui program de licență abordările specifice informaticii cerute de piața de acțiuni, 

conturând modelele care facilitează tranzacționarea instrumentelor financiare pe bursele 

electronice de valori. 

Fiind implicat anterior, timp de mai bine de zece ani, în dezvoltarea de soluții software pentru 

tranzacționarea de înaltă frecvență la bursa de valori cu companii de top în domeniul tehnologiei 

tranzacționărilor bursiere din Tokyo, Japonia, precum Goldman Sachs Japan Holdings Ltd., 

Simplex Risk Management Inc., Fusion Systems Japan Inc., obiectivul meu a fost acela de creare 

în cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică a unui cadrul de cercetare 

informatică care să ofere studenților bazele pentru atingerea cel mai înalt nivel de pricepere în 

dezvoltare de software și cercetare academică în tehnologia tranzacționărilor bursiere. 

În consecință, conținutul acestei teze urmărește căutarea conceperii și dezvoltării unui mediu 

academic de simulare a tranzacționărilor bursiere care să ofere premisele unor descoperiri privind 

indicatori ca pot contribui la o mai bună înțelegere a mecanismelor care guvernează piețele 

electronice de valori moderne. 

Teza de abilitare prezintă un parcurs coerent de articole științifice publicate care conturează în 

mod consecvent trei etape de cercetare, împreună cu rezultatele pe care le-am atins în fiecare etapă: 

cercetarea arhitecturilor deschise de tranzacționare orientate pe mesaje, proiectarea și dezvoltarea 

ASETS (Academia de Studii Economice Trading System) ca platformă de tranzacționare 

academică, mediu de cercetare și cadru tehnologic pentru dezvoltări software ce au pregătit terenul 

pentru procesul de descoperire a entropiei intrinseci a valorilor mobiliare tranzacționate la bursă. 

Entropia intrinsecă este modelată pe date din interiorul unei zile de tranzacționare, date istorice de 

tranzacționare longitudinale și date istorice de tranzacționare transversale. Obiectivele stabilite și 

rezultatele obținute în fiecare etapă a cercetării sunt strâns interconectate cu scopul integrator al 

unei înțelegeri mai profunde a modului în care funcționează bursa. Prin urmare, teza de abilitare 

este organizată în trei părți: Partea I - Realizări științifice și profesionale, Partea a II-a - Planurile 

de evoluție și dezvoltare ale carierei științifice și academice și Partea a III-a - Bibliografie. 

Bibliografia colectează toate referințele bibliografice incluse în întreaga teză, iar intrările sunt 

sortate alfabetic după autori. 

Partea I - Realizări științifice și profesionale prezintă realizările mele științifice personale și 

este organizată în șapte capitole. Diagramele, figurile și tabelele incluse sunt numerotate în 

interiorul capitolelor. Capitolul 1 - Premisele unui model de tranzacționare cu arhitectură deschisă 

orientată pe mesaje se referă la cercetarea privind evaluarea performanței unei arhitecturi de 

tranzacționare dincolo de câțiva indicatori sintetici cum ar fi timpul de răspuns, latența sistemului, 

disponibilitatea sau capacitatea de a face față unor volume mare de date. Sistemele de 

tranzacționare implică arhitecturi software complexe cu resurse distribuite. Oferirea unui sistem de 

plasare a ordinelor la bursă cu latență scăzută este relativ ușor de realizat, dar integrarea lui flexibilă 
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în arhitectura mai largă a sistemului informațional a unui broker/dealer necesită luarea în 

considerare a unei multitudini de aspecte operaționale. În acest context, propun o metrică pentru 

măsurarea nivelului de cuplare în cadrul unei arhitecturi software distribuite și utilizez această 

metrică  pentru a identifica modelele arhitecturale ce pot oferi un nivel mai ridicat de receptivitate 

operațională care, în cele din urmă, ar putea oferi premisele pentru creșterea în ansamblu a 

performanțelor unui sistem de tranzacționare. Capitolul 2 - Cu privire la un API orientat pe mesaje 

introduce interfața de programare a aplicațiilor (API) utilizată în sistemul de tranzacționare al unui 

broker/dealer sau al unui furnizor de acces la piață, care acționează ca agent obligatoriu necesar 

între o varietate de aplicații care compun un sistem de tranzacționări bursiere. În acest context, 

maniera în care API-ul este conceput pentru a facilita interacțiunile dintre aplicații determină 

caracteristicile și comportamentul general al întregului sistem de tranzacționare. Evoluțiile pe care 

le prezint în acest capitol oferă bazele unei interfețe de programare a aplicațiilor (API) pentru un 

sistem de tranzacționare bazat pe middleware orientat pe mesaje (MOM). De asemenea, prezint 

rezultatele cercetării mele privind proiectarea și implementarea unui sistem de tranzacționare prin 

simulare care utilizează o arhitectură orientată pe servicii (SOA) și mesagerie. Capitolul 3 - 

Proiectarea și Implementarea ASETS (Academia de Studii Economice Trading System) prezintă 

cercetarea pe care am efectuat-o cu scopul de a crea o platformă de simulare a tranzacțiilor bursiere 

în mediul academic, care să ofere atât baza pentru viitoarele experimente cu sistemul de 

tranzacționare (arhitecturi, componente, API-uri), cât și cadrul pentru cercetarea strategiilor de 

tranzacționare, proiectarea algoritmilor de tranzacționare și instrumentele de analiză a pieței de 

capital. Proiectarea unui API de tranzacționare bazat pe middleware orientat pe mesaje oferă un 

echilibru optim în ceea ce privește răspunsul general, disponibilitatea, fiabilitatea și flexibilitatea 

sistemului pentru a accepta schimbări și extensii viitoare. Prin intermediul mesageriei, producătorul 

de mesaje sau componenta client (din perspectiva serverului de mesaje) nu trebuie să știe în ce 

limbaj de programare sau pentru ce platformă informatică este scrisă componenta de recepție, unde 

se află componenta sau serviciul, care este numele componentei sau a serviciului ce realizează 

implementarea, sau chiar protocolul utilizat pentru a accesa componenta sau serviciul.  Este 

relevant in acest sens mecanismul de tunel HTTP utilizat pentru a accesa interfața grafică de 

tranzacționare de către aplicația ce rulează în navigatorul web. Prin intermediul acestor niveluri de 

abstractizare este posibilă înlocuirea facilă a componentelor și subsistemelor, crescând astfel 

agilitatea arhitecturii. Capitolul 4 - SOA și tehnologia web pentru construirea hărții pieței BVB 

detaliază rezultatele cercetării mele academice în ceea ce privește construirea hărții pieței pentru 

Bursa de Valori București (BVB). Reprezentarea vizuală sub forma unei harți a datelor bursiere 

poate oferi acces rapid și relevant la starea generală a pieței la un moment dat. Motorul original 

CARD (alocarea capitalului prin distribuție rectangulară) pe care l-am proiectat și implementat în 

acest sens este capabil să construiască diverse perspective vizuale ale BVB. Plasarea cursorului 

peste hartă permite alegerea dreptunghiul pentru care se doresc detaliile piață. Pentru compania 

vizată este afișat un set de opțiuni (tootip) care furnizează următoarele informații: numele complet 

al companiei, simbolul bursier, prețul ultimei tranzacții pe piață, procentul de variație și variația 

absolută a prețului de la referința aleasă. Interfața grafică cu utilizatorul este actualizată în mod 

transparent prin mesaje de tip push dinspre server cu date actualizate ale pieței primite la BVB în 

fiecare minut și, prin urmare, oferă o vizualizare rapidă și precisă a schimbărilor care au loc la bursa 

din București într-un interval de timp dorit. Datele de tranzacționare întârziate sunt obținute printr-

o colaborare fructuoasă continuă cu Bursa de Valori București. Motorul CARD furnizează 
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algoritmi pentru construirea, alături de hărți 2-D, a barelor 1-D ce conțin segmente cu coduri de 

culori. Acestea pot fi folosite de exemplu pentru a surprinde ponderea și evoluția fiecărui sector de 

piață în cadrul unei secțiuni a bursei sau în cadrul bursei în ansamblu, împreună cu variația 

corespunzătoare a prețului. Capitolul 5 - Procesul de descoperire a entropiei intrinseci a valorilor 

mobiliare tranzacționate la bursă introduce modelul de entropie intrinsecă pentru datele de 

tranzacționare obținute pe parcursul zilei, care poate fi utilizat ca indicator pentru a măsura interesul 

investitorilor pentru un anumit titlu tranzacționat la bursă. Cercetarea se bazează pe observațiile 

făcute și pe cunoștințele pe care le-am dobândit în procesul de proiectare și dezvoltare a platformei 

academice de tranzacționare orientată pe mesaje ASETS. Deși sintagma de entropie intrinsecă ar 

putea suna cumva pleonastică, deoarece entropia însăși caracterizează elementele fundamentale ale 

unui sistem, doresc să fac o demarcare clară între modelele de entropie bazate pe valorile pe care 

le poate lua o variabilă stohastică și modelul pe care îl propun, care utilizează date reale de 

tranzacționare de la bursa de valori. Modelul pe care îl propun pentru entropia intrinsecă nu include 

niciun factor exogen care ar putea influența nivelul entropiei. Entropia intrinsecă semnalează dacă 

piața este înclinată să cumpere titlul sau mai degrabă să îl vândă. În plus, explorez utilizarea 

modelului de entropie intrinsecă pentru tranzacționarea algoritmică pentru a demonstra valoarea 

acestui model pentru investitori în procesul de selectare a portofoliului de acțiuni intraday, 

împreună cu semnalele generate în timp util pentru a sprijini procesul de luare a deciziilor de 

cumpărare/vânzare. Rezultatele testelor efectuate furnizează dovezi empirice că modelul de 

entropie intrinsecă propus poate fi utilizat ca indicator pentru a evalua direcția și intensitatea 

activității de tranzacționare a unui titlu tranzacționat la bursă pe baza datelor din cursul zilei. Datele 

utilizate pentru teste au constat în tranzacții istorice din interior zilei executate la Bursa de Valori 

București (BVB). Pentru a demonstra capacitatea de utilizare a modelului de entropie intrinsecă 

pentru practicieni, am proiectat și implementat doi algoritmi de tranzacționare intraday: unul care 

ia decizii pe baza valorilor entropiei intrinseci calculate împreună cu prețul mediu ponderat 

(VAWP) utilizat ca referință și altul care utilizează doar VAWP în procesul de luare a deciziilor. 

Comparația dintre randamentele generate de cei doi algoritmi de tranzacționare arată că poate fi 

obținut un randament de 3.9 ori mai mare prin încorporarea modelului de entropie intrinsecă într-

un algoritm de tranzacționare. Pe lângă aceste rezultate, trebuie menționat că algoritmul de 

tranzacționare bazat pe entropia intrinsecă a oferit un mecanism încorporat pentru selecția 

portofoliului de acțiuni: a tranzacționat 11 din 29 de titluri considerate. Atunci când este calculată 

pentru fiecare instrument listat pe BVB, entropia intrinsecă poate oferi o perspectivă sintetică a 

performanței întregii burse pe parcursul unei zile de tranzacționare. Capitolul 6 - Un estimator al 

volatilității indicilor bursieri bazat pe modelul entropie intrinseci introduce entropia intrinsecă, 

bazată pe date istorice de tranzacționare longitudinale, ca un estimator mai cuprinzător a volatilității 

indicilor bursieri sau a titlurilor tranzacționate la bursă. Înțelegerea volatilității istorice a indicilor 

bursieri și estimarea cu acuratețe a acesteia sunt două dintre principalele obiective ale celor 

implicați în industria valorilor financiare mobiliare. Spre deosebire de modelele de volatilitate 

utilizate pe scară largă, care iau în calcul doar elementele legate de prețurile tranzacționate, și 

anume prețul de deschidere, cel mai mare, cel mai mic și de închidere ale unei zile de tranzacționare 

(OHLC), modelul de entropie intrinseci ia în considerare și volumele tranzacționate în interval de 

timp analizat. În acest sens, am plecat de la modelul de entropie intrinsecă intraday pe care l-am 

introdus anterior și am conceput un model entropic ce integrează prețurile zilnice OHLC cu raportul 

corespunzător dintre volumul zilnic și volumul total tranzacționat în perioada luată în considerare. 
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Modelul de entropie intrinsecă conceptualizează acest raport ca o probabilitate entropică atribuită 

nivelului de preț corespunzător. Entropia intrinsecă este calculată folosind datele istorice zilnice 

pentru indici de piață tranzacționați (S&P 500, Dow 30, NYSE Composite, NASDAQ Composite, 

Nikkei 225 și Hang Seng Index). Rezultatele produse de modelul entropie intrinseci sunt comparate 

cu estimările de volatilitate obținute pentru aceleași seturi de date utilizând estimatori de volatilitate 

larg utilizați în industrie. Modelul entropie intrinseci dovedește a furniza în mod consistent estimări 

fiabile pentru diferite intervale de timp. Trebuie remarcat faptul că, deși produce estimări într-un 

interval de valori semnificativ mai scăzut în comparație cu ceilalți estimatori de volatilitate 

considerați, estimatorul volatilității bazat pe entropia intrinsecă oferă valori consistent mai mari 

pentru coeficientul de variație al estimărilor sale. Testele pe care le-am efectuat folosind date 

istorice de tranzacționare ale principalilor indici bursieri internaționali oferă dovezi empirice că 

estimatorul de volatilitate bazat pe entropia intrinsecă oferă mai multe informații cu privire la 

volatilitatea pieței, în special pentru intervale scurte de timp, de la 5 până la 11 zile de date de 

tranzacționare. Capitolul 7 - Studii în secțiune transversală și entropia intrinsecă transversală ca 

estimator de volatilitate pentru piața de valori în ansamblu prezintă rezultate utile și formative 

obținute în urma studiilor în secțiune transversală și introduce o estimare transversală a volatilității 

pieței de valori bazată pe modelul entropiei intrinseci. Entropia intrinsecă transversală (CSIE) 

propusă este definită și calculată ca o estimare zilnică a volatilității pentru întreaga piață, pe baza 

prețurilor zilnice de tranzacționare și anume prețul de deschidere, cel mai mare, cel mai mic și 

prețul de închidere ale zilei (OHLC), împreună cu volumul zilnic tranzacționat pentru toate 

simboluri listate la Bursa de Valori din New York (NYSE) și la National Association of Securities 

Dealers Automated Quotations (NASDAQ). De asemenea, desfășor o analiză comparativă între 

seriile de timp obținute prin calculul de medii mobile ale valorilor entropiei intrinseci transversale 

și volatilitatea istorică furnizată de estimatori precum close-to-close, Parkinson, Garman-Klass, 

Rogers–Satchell, Yang–Zhang și entropia intrinsecă longitudinală (IE). Toți estimatorii volatilității 

sunt calculați pe baza datelor istorice zilnice de tranzacționare ai indicilor bursieri Standard & 

Poor's 500 (S&P500), Dow Jones Industrial Average (DJIA) și, respectiv, indicelui NASDAQ 

Composite, pentru multiple intervale de timp. Acest studiu folosește ca referință aproximativ 6000 

de zile, începând cu 1 ianuarie 2001, până la 23 februarie 2022, atât pentru NYSE, cât și pentru 

NASDAQ. Rezultatele empirice prezentate în această secțiune arată că estimatorul de volatilitate a 

al întregii piețe furnizat de entropia intrinsecă transversală este în mod constant de cel puțin 10 ori 

mai sensibil la schimbările pieței decât estimările de volatilitate capturate prin indicii de piață atât 

pentru NYSE, cât și pentru NASDAQ. Această variabilitate ridicată a estimării volatilității pieței 

furnizată de CSIE coroborează riscul de volatilitate mai scăzut asociat în mod tradițional cu indicii 

bursieri față de bursa în ansamblul ei. Rezultatele răspund la prima întrebare de cercetare a 

studiului: Cum se raportează estimările volatilității întregii pieței furnizate de entropia intrinsecă 

transversală a burselor NYSE și NASDAQ cu evoluția volatilității indicilor bursieri corespunzători, 

indicele S&P 500 (S&P500), Dow Jones Industrial Average (DJIA) și, respectiv, NASDAQ 

Composite? Pentru a răspunde la a doua întrebare de cercetare a acestui studiu - Urmează 

volatilitatea indicilor pieței entropia intrinsecă transversală ca estimator de volatilitate pentru 

întreaga piață? - Definesc și calculez indicatori beta specifici. Acești indicatori beta calculați ca 

raport între, covarianța volatilității indicelui pieței și estimările volatilității pieței furnizate de CSIE 

pe de o parte, și varianța entropiei intrinseci transversale a pieței, pe de altă parte. Valorile beta 

confirmă un risc de volatilitate consistent mai scăzut pentru indicii bursieri în comparație cu 
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întreaga piață pe diferitele intervale de timp investigate pentru calcularea estimărilor de volatilitate: 

în ansamblu între 50% și 90% risc de volatilitate mai mic. 

Partea a II-a - Planurile de evoluție și dezvoltare a carierei științifice și academice, prezintă 

propunerea mea pentru un program de dezvoltare a carierei universitare bazat pe trei piloni. 

A. Orientarea procesului didactic spre stimularea și susținerea procesului de învățare 

creativă în rândul elevilor. 

B. Canalizarea activității de cercetare științifică către direcții care produc efecte și rezultate 

livrabile. 

C. Formarea studenților ca viitori antreprenori inovatori prin activități atât curriculare, cât 

și extra curriculare. 

În ceea ce privește evoluția academică viitoare și întrebările de cercetare pe care mi le spre 

abordare în continuare, identific următoarele direcții de dezvoltare personală. 

1. Investigarea utilizării entropiei intrinseci transversale ca (macro) estimator cuprinzător al 

volatilității pentru a prognoza evoluția volatilității întregii piețe de valori mobiliare. 

2. Evaluarea volatilității portofoliului prin explorarea interacțiunii între volatilitatea 

instrumentelor financiare considerate individual, prin intermediul entropiei intrinseci 

calculate pe baza datelor istorice de tip longitudinal și entropia intrinsecă transversală a 

pieței de valori în ansamblu. 

3. Dezvoltarea unei infrastructuri specifice în cadrul platformei academice de tranzacționare 

ASETS pentru a facilita efectuarea de simulări bazate pe agenți. 

4. Explorarea de modele pentru tranzacționare algoritmică care să încorporeze indicatori beta 

concepuți pe baza estimărilor volatilității întregii pieței furnizate de entropia intrinsecă 

transversală. 

5. Studierea și modelarea prin dezvoltare software pentru analiza datelor a rețelelor financiare 

complexe, identificarea capacității sau incapacității acestora de a se adapta la dinamica 

schimbărilor, folosind entropia intrinsecă a subrețelelor. 

6. Algoritmi de selecție a portofoliului folosind estimările volatilității pieței furnizate de 

entropia intrinsecă transversală. 

7. Învățare automată și algoritmi de învățare structurată profundă pentru prognoza volatilității 

pe piețele bursiere care să încorporeze estimări ale volatilității furnizate de entropia 

intrinsecă atașate la nivelul nodurilor, în configurații cu rețele neuronale ce conțin mai multe 

straturi de noduri. 

8. Contribuirea prin rezultate ale cercetării și prin implicarea personală la nivel organizatoric, 

în perioada următoare, pentru creșterea relevanței unei secțiune dedicate modelării  

computerizate a piețelor financiare în cadrul Conferinței Internaționale de Informatică 

Economică, organizată de Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică. 

Scopul unui astfel de demers sistematic și pe termen lung este acela de a dezvolta prin 

intermediul conferinței un hub internațional pentru schimbul de idei de cercetare și proiecte 

comune la nivel european și de a extinde și consolida cooperarea și parteneriatul existent 

între comunitățile academice europene în domeniul modelării  computerizate a piețelor 

financiare. 


