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Cuvinte cheie 

 

economia digitală, transformarea digitalâ, managementul întreprinderilor, sisteme informatice, 

aplicații distribuite, aplicații mobile, managementul datelor  

 

REZUMAT 
 

 

Abstract 

 

Obiectivul lucrării „Soluții integrate pentru dezvoltarea aplicațiilor mobile, în economia 

digitală” este prezentarea soluțiilor informatice pentru dezvoltarea aplicațiilor mobile, în urma 

documentării științifice realizate, prin evaluarea caracteristicilor sistemelor distribuite, prin  

identificarea, caracterizarea și compararea mediilor integrate pentru aplicațiile mobile, alegerea 

variantelor de arhitectură potrivite pentru tipul aplicațiilor mobile și  conceperea algoritmilor de 

optimizare pentru managementul datelor.  

Originalitatea cercetării este acordată de abordarea soluțiilor informatice în contextul 

economiei digitale. Conducerea cercetării oferă unicitate prin tratarea și întrepătrunderea 

perspectivelor personale asupra următorilor piloni: economia digitală, soluțiile informatice 

integrate și dezvoltarea aplicațiilor mobile pentru managementul datelor.  Scopul cercetării 

conduse este trecerea prin toate aceste strategii pentru dezvoltarea aplicațiilor mobile și 

arhitecturarea unui prototip al unei aplicații, cu soluțiile informatice identificate în urma cercetării 

efectuate în acest sens, în vederea optimizării managementului datelor cu tehnologii mobile. 

Cercetarea vine în contextul necesității transformării digitale a organizațiilor, pentru adaptarea la 

nevoile societății actuale.   

În procesul de transformare digitală, tranziția către noi aplicații informatice poate fi 

copleșitoare, din cauza complexității programelor și implicațiilor adoptării acestora la nivelul 

structurilor organizaționale, iar necesitatea lucrării a fost dată de nevoia prezentării provocărilor la 

nivelul economiei, de alegerea metodelor și tehnicilor prin care se poate obține avantajul 

competitiv la nivelul mediului de afaceri, prin informatizarea digitală - utilizarea tehnologiei 

informatice inovative și eficientizarea proceselor de management al datelor.   
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i. Motivația cercetării 
 

Tehnologia amplifică ingeniozitatea umană, pentru a alimenta o nouă economie digitală 

plină de promisiuni pentru oameni și societate. În consecință, lurarea a vizat  studierea mediului 

actual organizațional și identificarea necesitații adaptării lui, din punctul de vedere al soluțiilor 

informatice, în vederea păstrării competitivității pe o piață cu cerințe exigente, prin orientarea către 

o transformare digitală continuă și dezvoltarea unor strategii de implementare a tehnologiilor 

informatice actuale. Prin evaluarea periodică a afacerii și alegerea modalităților prin care se pot 

adresa provocările actuale, se urmărește menținerea unui nivel optim de productivitate. Factorii 

cheie ce pot determina transformarea unei afaceri sunt modificările demografice, schimbările la 

nivelul economiei globale, diminuarea resurselor și potențiale transformări climatice. 

 Necesitatea lucrării a fost dată de faptul că, în era modernă, tehnologia informatică este un 

factor declanșator pentru transformări de structură, cu o pondere remarcabilă în inovarea 

proceselor, activităților, competențelor și oportunităților unei afaceri. În mediul de afaceri, 

organizațiile caută atingerea obiectivelor strategice, de lungă durată, prin proiectarea unor planuri 

de afaceri ce urmăresc optimizarea operațiilor. Progresul realizat în construirea dispozitivelor 

mobile a schimbat felul în care oamenii își desfășoară activitatea la locul de muncă, iar 

departamentele ce oferă suport pentru aria vastă a dispozitivelor mobile s-au dezvoltat considerabil 

în această direcție.  

 Optimizarea managementului datelor cu sistemele mobile garantează creșterea numărului 

de utilizatori. Aplicațiile mobile devin de neînlocuit în mediul de afaceri, din economia digitală și 

de aceea soluțiile și consultanța specializate în procesul pentru dezvoltarea aplicațiilor mobile 

devin indispensabile. Există diferite strategii și modalități de abordare ale aspectelor 

managementului datelor mobile, iar căutarea celor mai potrivite soluții presupune o analiză și o 

evaluare a beneficiilor și a riscurilor acestora. Scopul cercetării conduse este trecerea prin toate 

aceste strategii pentru dezvoltarea aplicațiilor mobile și propunerea unui prototip al unei aplicații, 

cu soluțiile informatice identificate în urma cercetării efectuate în acest sens, în vederea optimizării 

managementului datelor cu tehnologii mobile. Cercetarea vine în contextul necesității 

transformării digitale a organizațiilor, pentru adaptarea la nevoile societății actuale.    

Lucrarea vizează studiul tehnologiilor informatice dintr-o economie digitală: tehnologii 

informatice și medii integrate pentru proiectarea aplicațiilor mobile, tehnologii informatice în 

cadrul sistemelor de baze de date avansate,  baze de date distribuite, sisteme informatice și rețele 
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de calculatoare, formând o teză interdisciplinară, ce permite aprofundarea profesionistă a temei 

alese. 

ii. Obiectivele cercetării 

 
Tema cercetării propuse este de actualitate și utilă,  deoarece pentru a reuși într-un mediu 

de afaceri extrem de competitiv, participanții trebuie să traducă informațiile obținute din diverse 

dinamici, în acțiuni care determină implicarea clienților; sunt nevoiți să își transforme produsele 

și să își optimizeze operațiunile. Economia digitală impune anumite caracteristici mediului de 

afaceri, precum mobilitatea pentru funcțiile mediului de afaceri, ce nu mai necesită prezența fizică 

a personalului pentru îndeplinirea lor. Perturbarea prin intermediul tehnologiei creează atât 

oportunități, cât și riscuri. Ciclurile de viață ale produselor scad și clienții sunt mai puternici ca 

oricând: se așteaptă să fie capabili să obțină exact ceea ce vor, atunci când își doresc. O afacere, 

ce integrează sisteme informatice optime pentru managementul datelor, poate identifica rapid 

aceste aspecte și va livra ceea ce va dori piața pentru a obține și deține un avantaj competitiv.  

Obiectivele cercetării vizează: 

- sublinierea necesității utilizării tehnologiilor mobile, în economia digitală; 

- identificarea elementelor pentru implementarea aplicațiilor informatice mobile, cu niveluri de 

complexitate mari; 

- preconizarea problemelor de performanță, prin executarea funcțiilor aplicațiilor pentru 

dispozitivele mobile; 

- adoptarea cadrelor informatice actuale pentru asigurarea fiabilității aplicațiilor mobile, cu un 

număr extrem de mare de utilizatori; 

- estimarea costurilor de întreținere a aplicațiilor pentru mediile de afaceri, unde prelucrarea; 

erorilor generează necesitatea implementării facile de versiuni noi ale aplicațiilor și necesitatea 

alocării resurselor necesare în timp real, fără întreruperea funcționalităților programelor software 

și afectarea producției; 

- evaluarea aplicațiilor mobile create, prin prisma securității, optimizării și a calității; 

- obiectivul de prezentare a soluțiilor informatice de optimizare pentru aplicațiile mobile, se 

concretizează în urma documentării științifice realizate, prin evaluarea caracteristicilor elocvente 

ale sistemelor distribuite, prin  identificarea, caracterizarea și compararea mediilor integrate de 
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dezvoltare pentru aplicațiilor mobile, alegerea variantelor de arhitectură potrivite pentru tipul 

aplicațiilor mobile și prezentarea algoritmilor de optimizare pentru managementul datelor.  

iii. Organizarea tezei 
 

 Teza de doctorat este structurată în 4 capitole fiind prefațată de o introducere, urmată 

de  Capitolul I - Stadiul actual al cunoașterii în domeniul tehnologiilor informatice mobile, din 

mediul digital, cu 5 subcapitole, Capitolul II - Cercetări privind soluțiile de optimizare pentru 

aplicațiile mobile, care conține 5 subcapitole, Capitolul III - Experimentarea studiului – 

Arhitectura aplicației prototip, care conține 4 subcapitole și Capitolul IV- Sinteza rezultatelor 

obținute în urma cercetării, ce conține 5 subcapitole. La sfârșit, se furnizează secțiunea de referințe 

și anexele. Contribuțiile personale sunt evidențiate în fiecare capitol. 

Introducere 
 

 Introducerea prezintă contextul inițial al cercetării doctorale, principalele obiective, 

prezentarea generală a subiectelor de cercetare, precum și structura tezei. Au fost rezumate 

provocările legate de transformarea digitală în mediul de afaceri, de alegerea  și adoptarea soluțiilor 

informatice potrivite, demonstrând astfel  necesitatea abordării temei de cercetare a tezei. 

 

Capitolul I - Stadiul actual al cunoașterii în domeniul tehnologiilor informatice 

mobile, din mediul digital 
 

 În primul capitol al lucrării am urmărit avansarea în definirea caracteristicilor 

economiei digitale și identificarea  sistemelor informatice pentru susținerea acestui tip de 

economie. Astfel, am propus sintetizarea soluțiilor informatice digitale implicate în transformarea 

digitală, pentru care am definit ca și paradigmă, procesul de convertire a  strategiilor de afaceri 

pentru a explora capabilități digitale, prin adoptarea unor modele noi de afaceri digitale. 

 Perioada transformării digitale impune adaptarea strategiilor de dezvoltare a sistemelor 

informatice mobile, prin păstrarea unei linii de mijloc între standardele de funcționare și cerințele 

de particularizare, pentru conformarea sistemelor distribuite necesităților utilizatorilor. 

Transformarea mediilor de afaceri cu păstrarea versiunilor anterioare ale aplicațiilor informatice, 

contribuie la pierderea competitivității. Astfel, organizațiile optează într-un final pentru utilizarea 
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soluțiilor informatice  de actualitate, prin  implementarea unor sisteme distribuite, mobile, ce fac 

față  necesității vitezei de accesare a informațiilor, în timp real.   

 De asemenea, am marcat și descris factorii cheie dintr-o economie digitală și am definit 

fluxul de informație între elementele lumii fizice și cele ale lumii digitale și modul în care din 

lumea digitală, datele primite sunt transformate în elemente ce îmbunătățesc și facilitează mediile 

de afaceri, prin identificarea factorilor inovatori pentru desfășurarea activităților. 

 Ulterior,  am urmărit a parcurge cum s-a ajuns la dezvoltarea tehnologiilor mobile până 

în era digitală, care au fost și sunt încă provocările întâmpinate de-a lungul timpului, pentru 

propunerea soluțiilor de optimizare din capitolele următoare. Am optat pentru sintetizarea 

avantajelor și dezavantajelor folosirii acestora, pentru că acoperă inclusiv un mediu economic în 

curs de dezvoltare, unde mediile de afaceri pot opta pentru soluțiile mobile oferite de navigatoarele 

mobile.  

 Am considerat a fi extrem de elocventă definirea modelelor sistemelor distribuite și 

criteriile de performanță pentru funcționalitatea optimă, aplicabile și tipologiei arhitecturii 

aplicațiilor mobile. 

 Am detaliat componentele sistemelor distribuite și am subliniat capabilitățile acestora, 

precum performanța, conexiunea sistemelor izolate, autonomia proceselor, transparența. 

scalabilitatea, confidențialitatea și integralitatea. Am concluzionat  pe baza cercetării efectuate că 

soluțiile de optimizare pentru aplicațiile mobile vin din caracteristicile sistemelor distribuite și de 

aici și alegerea revizuirii acestora.  

 În implementarea aplicațiilor mobile o altă necesitate o reprezintă abordarea 

conectivității și a securității pentru dispozitivele mobile. Astfel, am definit modelele de securitate, 

tipologia rețelelor și vulnerabilitățile  sistemelor informatice  mobile. 

 Prin parcurgerea literaturii de specialitatea pentru platformele mobile, am evidențiat 

caracteristicile esențiale ale sistemelor distribuite și standardele de securitate la care acestea trebuie 

să se supună, scopul cercetării fiind identificarea provocărilor tehnologice și preîntâmpinarea lor, 

prin propunerea soluțiilor informatice și mecanismelor optimizate, pentru dezvoltarea unor 

aplicații mobile, ce fac față unor scenariilor reale, de inovare în folosirea unor servicii pentru 

manipularea datelor - de la colectare, agregare, oferirea datelor prelucrate către utilizatorii finali 

prin interfața aplicațiilor mobile.  
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Capitolul II - Cercetări privind soluțiile de optimizare pentru aplicațiile mobile  
 

 În al doilea capitol, am definit contribuțiile aduse privind modalitățile de optimizare a 

managementului datelor, prin metodele, tehnicile și criteriile de comparație propuse pentru diferite 

produse software, necesare implementării unui aplicații mobile optimizate.  

 Cercetarea a implicat analiza pachetelor de programe distribuite pe dispozitivele 

mobile, din punctul de vedere al tipului acestora şi al modalităţii de realizare, precum şi sublinierea 

aspectelor de securitate în contextul distribuit. Astfel, am prezentat și tehnologiile de securizare a 

rețelei, ce protejează rețeaua împotriva furtului și utilizării abuzive a unor informații de afaceri şi, 

de asemenea, împotriva atacurilor rău intenționate. Dacă nu are implementat un sistem de 

securitate pentru rețea, o companie riscă să fie expusă intruziunilor neautorizate, întreruperilor 

funcționale ale rețelei și întreruperii serviciilor.  

 Prin intermediul unei proiectări riguroase şi prin utilizarea unor tehnologii de încredere 

în dezvoltarea aplicațiilor mobile, se pot aduce avantaje semnificative în mediul organizațional. 

Aplicațiile mobile trebuie sa fie tot timpul la dispoziția utilizatorului, să poată accesa datele 

organizațiilor şi să ofere date securizate, ce nu pot fi compromise. 

 Adoptarea dispozitivelor mobile, cu aplicațiile mobile asociate, aduce organizațiilor 

avantajul competitiv prin sporirea productivității și reducerea costurilor operaționale. Aplicațiile 

mobile distribuite angajaților unei companii au ca scop  primordial protejarea datelor 

organizațiilor. De cele mai multe ori, dezvoltatorii aplicațiilor mobile nu acordă suficientă 

importanța bazelor de date şi sincronizării datelor. Prin urmare, există riscul ca în momentul 

aplicării unor schimbări asupra cererilor făcute asupra unei baze de date, întreaga aplicație mobilă 

să aibă de suferit, prin inconsistența datelor oferite utilizatorilor. 

 Pentru aplicațiile destinate mediului de afaceri, sincronizarea datelor este factorul 

esențial pentru a asigura companiei fluxul unor date securizate şi actualizate. Tehnologiile utilizate 

pentru dezvoltarea aplicațiilor mobile trebuie să asigure accesul  continuu al utilizatorilor la orice 

tip de date şi securitatea datelor. 

 Prin analizele conduse în capitolul doi,  și experimentarea studiului de caz cu o 

aplicație mobilă, configurată în Cloud, am concluzionat că optimizarea performanței unei aplicații 

mobile web trebuie să fie întărită de practici de programare, care să asigure eficientizarea folosirii 

resurselor de pe pagină. Astlfel, am detaliat de-a lungul demersului științific importanța soluțiilor 
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de optimizare pentru aplicațiile web și am identificat următoarele practici pentru implementarea 

prototipului de aplicație mobilă: 

- Găsirea celor mai bune modalității de a încărca conținutul pe paginile web, pentru dispozitivele 

mobile, cu ecrane de dimensiuni mici; 

- Optimizarea soluțiilor de a obține resursele de la serverele web, prin reducerea numărului de cereri 

făcute pentru acestea, prin implementarea soluțiilor de stocare pentru dispozitivele mobile; 

- Paginile web pentru dispozitivele mobile trebuie să aibă conținut cu resurse puține, pentru a fi 

încărcate facil. 

Capitolul III - Experimentarea studiului – Arhitectura aplicației prototip 
 

 Partea experimentală a lucrării urmărește concretizarea structurii prototipului aplicației 

mobile, din punctul de vedere al optimizării managementului datelor, configurării, distribuirii și 

rezolvării dependențelor de platformele mobile.  

Care este obiectivul experimentării studiului?  

Experimentarea studiului urmărește propunerea unei arhitecturi a unei aplicații mobile, bazată 

pe cercetarea efectuată, în contextul transformării digitale a economiei.  

Care este necesitatea managementului proiectelor în contextul actual al economiei digitale? 

Într-o eră digitală, mediile de afaceri adoptă în primul rând strategiile digitale, prin 

utilizarea tehnologiilor digitale pentru analiza datelor, a seturilor mari de date (big data), prin 

folosirea tehnologiilor mobile, a mediului cloud computing sau a inteligenței artificiale. Prin 

urmare, emergența metodologiilor inovative pentru gestionarea digitală  a proiectelor a transformat 

modul de interacțiune cu clienții, augmentând probabilitatea de a livra produse finale, ce corespund 

sau chiar depășesc așteptările clienților finali. Managementul proiectelor realizat prin folosirea 

inovativă a tehnologiilor digitale înglobează o perspectivă complexă asupra produsele ce sunt 

livrate în etape funcționale, iar colaborarea între membrii echipei și clienți este un punct central. 

O economie digitală fără un management al proiectelor nu este eficientă în primul rând, 

din punct de vedere financiar. Deși un management al proiectelor implică o investiție inițială, fără 

o gestiune corectă a sarcinilor, a costurilor, a provocărilor întâmpinate pe parcursul ciclului de 

viață al proiectelor, pierderile financiare pot fi mult mai semnificative. Necesitatea 

managementului proiectelor vine din perspectiva obținerii valorii adăugate pentru o oportunitate 

de afaceri, prin livrarea cu succes a unui produs finit. 
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O aplicație mobilă, ce poate fi utilizată de pe orice dispozitiv mobil, de către echipa 

angajată în managementul proiectelor, asigură o aliniere a strategiei și atingerea obiectivelor de 

către participanți, prin implicarea continuă pe parcursul proiectelor, fără limitările impuse de 

locații sau timp, prin accesarea facilă a informațiilor.  

La nivel de management, liderii pot superviza activitățile proiectului și pot obține 

previziuni și etalonări ale statusului proiectului, în timp real. Astfel, factorii decizionali participă 

la asigurarea direcției viziunii și concretizarea obiectivelor strategice.  

Necesitatea aplicației vine și din perspectiva managementului riscurilor unui proiect, 

pentru proiectarea realistică a livrărilor. Astfel, sunt evitate pierderile financiare sau întârzierile 

livrărilor.  

Care este arhitectura pentru soluția propusă pentru aplicație mobilă?  

Propunerea pentru optimizarea soluțiilor oferite de aplicațiile mobile se regăsește în 

contextul arhitecturii aplicațiilor mobile și include componente cum ar fi:  

- un mediu distribuit și securizat al aplicațiilor; 

- servicii web-based pentru serverul aplicației; 

- aplicația și platforma pentru managementul datelor; 

- securitatea, monitorizarea și auditul infrastructurii.  

 Soluția propusă este urmată de componente software. Componentele software sunt 

dizlocate pe platforme ale sistemelor de operare: Linux, Unix, Windows. Soluția propusă 

componentelor software trebuie supusă unui minim de personalizare. Toate aplicațiile  sunt pe mai 

multe nivele, cu un grad mărit de disponibilitate, scalabilitate și mecanism de siguranță.   

  Mediul distribuit și securizat al aplicației are mai mulți utilizatori ce operează în diferite 

roluri. Toți utilizatorii operează independent prin dispozitive client diferite (stații de lucru, 

laptop..). Toți sunt conectați printr-o rețea de comunicare. Într-un mediu distribuit al aplicației 

există un distribuitor al mediului cu trei componente:  

• un dispozitiv din mediul distribuit, ce include stațiile de lucru și calculatoarele portabile; 

• aplicația locală ce rulează pe distribuitorul mediului; 

• bazele de date locale pentru stocarea datelor. 

 Problemele întâlnite în arhitecturile server-client se identifică şi în performanţele 

aplicaţiilor mobile. Printre acestea se pot detalia dificultăţile întâlnite în managementul 

tranzacţiilor datelor, interogările ce se realizează asupra datelor, eficientizarea bazelor de date din 
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punctul de vedere al arhitecturii şi al securităţii. În contextul unei funcţionări neoptimizate a unei 

bazei de date mobilă, repercursiunile se resimt şi în funcţionarea aplicaţiilor mobile. Asftel, am 

propus algortimi pentru optimizarea managementului datelor.  

 Implementarea aplicației mobile a urmărit  managementul proiectelor dintr-o organizație 

pentru facilitarea atingerii performanței. Managementul proiectelor înglobează utilizarea 

instrumentelor, tehnicilor specifice activităților unui proiect, care are scopuri, obiective și cerințe 

definite referitoare la timp, costuri, calitate și performanță.  

 Am urmărit ca implementarea aplicației mobile să respecte criteriile managementului 

proiectelor mai sus menționate. Schema aplicației și tehnologiile utilizate au fost descrise în 

capitolele anterioare. Etapele dezvoltării aplicației mobile pentru gestionarea proiectelor au 

evidențiat stabilirea tipologiei aplicației mobile, găsirea unei soluții mobile care să poată rula şi 

local pe dispozitivul mobil şi care furnizează servicii prin intermediul motorului de căutare. 

Eficientizarea aplicației constă în faptul că aplicația locală  nu necesită tot timpul o  conexiune la 

Internet, se poate rula de oriunde şi oricând.  

 Detalierea etapelor de existență ale unui proiect ține de managementul de proiect și 

înglobează totalitatea etapelor logice ale proiectelor, influențate de scopul proiectului și de nevoile 

de completitudine  al acestuia.  

 Alegerea tematicii aplicației mobile a venit ca urmare a necesității de facilitare a gestiunii 

proiectelor, deoarece managementul proiectelor trebuie să creeze un cadru cu norme pentru 

finalizarea satisfăcătoare a fiecărei etape a acestora. Independent de obiectivele proiectelor sau 

dificultatea acestora, un instrument pentru abordarea structurii, de la creare până la finalizarea 

acestora, presupune parcurgerea secvențială a tuturor stadiilor. 

Structura prototipului aplicației mobile respectă fazele secvențiale ale ciclului de viață ale 

proiectelor:   

- inițializarea proiectului; 

- organizarea și implementarea proiectului; 

- realizarea proiectului; 

- analizarea și monitorizarea; 

- terminarea proiectului.  

Complexitatea în abordarea managementului proiectelor într-o aplicație constă în 

concretizarea acțiunilor pentru fiecare secvență din ciclul de viață al proiectelor.  



 

12 

 

Pentru etapa de inițializare a unui proiect, trebuie denumitâ persoana responsabilă de 

autorizarea și coordonarea proiectului, de regulă acesta fiind managerul de proiect. Acesta are 

responsabilitatea finalizării proiectului și atingerea tuturor obiectivelor definite, prin alocarea 

tuturor resurselor necesare (umane, fizice sau logice) și folosirea acestora într-un mod cât mai 

eficient.  

Capitolul IV- Sinteza rezultatelor obținute în urma cercetării - Diseminarea 

rezultatelor cercetării 
 

Într-o economie digitală. se poate atinge avantajul competitiv, prin utilizarea unui 

instrument ce oferă accesul facil la planificarea în detaliu a unui proiect, pentru atingerea țintelor 

și încadrarea în timp și buget.   

Analizarea amănunțită a etapelor pentru atingerea țintelor proiectului este esențială, 

deoarece astfel pot fi raportate devierile de la programările privind termenele de execuție, calitatea 

produselor, performanța acestora și planurile inițiale și luarea măsurilor pentru modificările 

necesare, în oricare din etapele proiectului. 

Mobilitatea creată de utilizarea unui instrument, precum o aplicație mobilă, pentru 

monitorizarea tuturor activităților unui proiect, deținerea controlului asupra acțiunilor ce trebuie 

întreprinse pentru încadrările în termenele de execuție, este esențială în contextul dinamic al 

economiei digitale. Prin cercetarea științifică au fost identificate necesitățile economiei digitale, 

printre care se numără și deținerea imediată a factorilor de decizie, iar prin propunerea unei soluții 

informatice, bazate pe ultimele tehnologii existente, am urmărit atingerea acestui obiectiv. O 

cercetare ulterioară poate extinde soluția propusă prin adăugarea analizelor de monitorizare, prin 

elemente de inteligență precum PowerBI, pentru conturarea unuor concluzii pentru un set de date 

mari, de tip Big Data, 

În demersul cercetării științifice au fost prezentate strategiile de creştere a operaţionalităţii 

pentru sistemele mobile distribuite. Pentru creşterea operaţionalităţii s-a urmărit: 

• realizarea unui cadru de lucru necesar omogenizării sistemului; 

• optimizări în colectarea şi prezentarea datelor; 

• conectarea facilă a sistemului propus cu alte sisteme; 

• realizarea unui sistem deschis editărilor; 

• optimizarea managementului proiectului prin uniformizarea fluxurilor; 
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• informatizarea  tuturor operațiilor necesare gestionării proiectelor.  

Rezultatele cercetării doctorale au fost diseminate prin articole publicate în reviste 

cunoscute, precum și prin articole, prezentate și publicate, în cadrul conferințelor științifice 

internaționale, după urmează: 

• 4 articole publicate în jurnale, indexate în cel puțin 2 baze de date internaționale; 

• 5 articole publicate în reviste cotate CNCSIS B+ și indexate în cel puțin 2 baze de date 

internaționale; 

• 8 articole publicate în urma participării la conferințe internaționale. 

CONCLUZII 
 

În prezenta lucrare am atins obiectivul de a evalua tehnologiile informatice implicate în 

transformarea digitală a economiei, în vederea aplicabilității lor adecvate, sub forma unor soluții 

integrate, pentru dezvoltarea unor aplicații informatice distribuite, pentru asistarea în 

managementul proiectelor.  

Am început cercetarea științifică prin sublinierea argumentelor pentru care este necesară 

folosirea tehnologiei mobile în economia digitală și am continuat prin recunoașterea tehnicilor 

pentru dezvoltarea aplicațiilor mobile, de complexități mari, prin preconizarea problemelor de 

performanță, de securitate și cele legate de costuri. Lucrarea își găsește importanța deosebită în 

contextul transformării digitale, care nu este doar despre schimbarea modului în care mediile 

organizaționale își conduc activitățile, ci despre cum acestea  își îmbunătățesc, eficientizează și 

optimizează afacerile, prin accesarea instantă a datelor.  Acest aspect este evidențiat și în 

experimentarea studiului, unde reiese potențialul soluțiile informatice integrate, respectiv al 

aplicației mobile, ca și suport pentru managementul proiectelor. 

Pe parcursul cercetării științifice am punctat contribuțiile personale și concluziile la nivelul 

fiecărui capitol, în primul rând cu scopul prezentării conceptelor ce stau la baza transformării 

digitale, precum: 

✓ Conceptul economiei și al transformării digitale pentru mediile organizaționale 

✓ Platformele informatice pentru mediul organizațional digital 

✓ Tehnologia mobilă în evoluția economiei digitale 

Am progresat ulterior în cercetare, prin conturarea modalităților de implementare ale 

soluțiilor informatice integrate în contextul economiei digitale, prin prezentarea: 
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✓ Structurilor sistemelor distribuite pentru dezvoltarea aplicațiilor mobile 

✓ Metodologiilor de securitate ale rețelelor pentru sistemele distribuite 

✓ Soluțiilor și arhitecturilor de optimizare pentru aplicațiile mobile 

Pe baza cercetării științifice am structurat funcționalitățile pentru implementarea prototipului 

de aplicație mobilă, pentru asigurarea competitivității la nivelul economiei digitale, prin obținerea 

vitezei de accesare a datelor, a optimizării timpului de răspuns al aplicațiilor mobile și a securității 

datelor confidențiale.  

Contribuții personale 
 

Principalele contribuții originale din cercetarea științifică sunt: 

 

 Contribuția 1.  

 

Sintetizarea soluțiilor informatice digitale pentru formularea strategiilor de 

transformare digitală, pornind de la studiul economiei actuale 

Contribuția 2. 

 

Concluzionarea elementelor pieței globale de telefonie mobilă cu influență 

asupra dezvoltării aplicațiilor mobile, precum și propunerea listei de avantaje 

și dezavantaje pentru folosirea tehnologiei mobile în era digitală 

Contribuția 3. Definirea conceptelor pentru sistemele distribuite și identificarea capabilităților 

aplicabile și aplicațiilor mobile, precum scalabilitatea, performanța, securitatea 

și protecția datelor 

Contribuția 4. Prezentarea strategiilor de creștere a operaționalității pentru sistemele mobile 

distribuite 

Contribuția 5. Analize comparative pentru modelele de securitate, tipologia rețelelor și 

vulnerabilitățile  sistemelor informatice distribuite 

Contribuția 6. Propunerea soluțiilor pentru tehnologiile și mediile integrate pentru proiectarea 

optimă a aplicațiilor mobile, în urma studiilor comparative ale caracteristicilor: 

- aplicațiilor mobile native, web și hibride  

- caracteristicilor mediilor pentru dezvoltarea aplicațiilor mobile 

- bazelor de date existente și funcționalitățile acestor 

- serviciilor oferite de modelele de Cloud 
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 Întregul demers științific s-a concretizat în obținerea unor soluții informatice integrate 

pentru dezvoltarea aplicațiilor mobile. Experimentarea la nivelul aplicației mobile prototip poate 

fi oricând extinsă într-o cercetare viitoare, pentru a face față unor exigențe ale utilizatorilor în 

concordanță cu  dezvoltarea tehnologică viitoare, spre exemplu, prin elemente de interogări, 

analiză și raportare,  prin utilitare de exploatare de tip Big Data,  inteligență artificială sau învățare 

automată, ca și metode ce pot revoluționa managementul proiectelor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuția 7. Propunerea și experimentarea unei soluții prototip pentru implementarea unei 

aplicații mobile, folosind tehnologia Mobile App Services - Microsoft Azure și 

propunerea unor tehnici de evaluare a performanței acesteia le nivel de server 

și client 

Contribuția 8. Propunerea de soluții de optimizare programatice pentru dezvoltarea 

aplicațiilor mobile 

Contribuția 9. Conceptualizarea aplicației mobile prototip și propunerea arhitecturii, pentru 

managementul proiectelor prin implementarea soluțiilor de optimizare, pentru  

asigurarea fluxului de date, reducerii timpului de așteptare, granularitatea 

datelor și economisirea memoriei dispozitivului mobil  
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