
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 

 

Școala doctorală de Management 

 

REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT 

 

Prezentată și susținută public de către autor: 

EMILIAN CRISTIAN C. IRIMESCU 

 

Titlul tezei de doctorat: 

ANALIZA EFICIENȚEI ECONOMICE A TEHNOLOGIILOR 

TELEMATICE APLICATE ÎN MANAGEMENTUL 

SECURITĂȚII PRIVATE 

 

Conducător științific: Prof. dr. Cristian Silviu Bănacu 

Student doctorand: Emilian Cristian IRIMESCU 

 

 

 

 

 

București, 2017 

 

 



Cuprins 

 

Lista abrevierilor  

Lista graficelor și figurilor  

Lista tabelelor  

Lista anexelor  

Introducere  

1. Stadiul cunoașterii privind implementarea sistemelor telematice în 

managementului securității și analiza eficienței acestora 

 

     1.1.Evoluția managementului securității și a telematicii  

       1.1.1.Istoria și evoluția managementului securității  

       1.1.2.Rolul sistemelor telematice în managementul securității  

       1.1.3.Aplicații ale utilizării sistemelor telematice în managementul securității  

     1.2.Managementul securității și telematica în Romania și alte state  

       1.2.1.Analiza utilizării telematicii în activitățile de monitorizare a sistemelor 

de securitate în România 

 

       1.2.2. Analiza utilizării telematicii în activitățile de monitorizare a sistemelor 

de securitate în alte state europene 

 

     1.3. Aspecte specifice ale analizei eficienței economice ale tehnologiei 

telematice 

 

       1.3.1. Abordarea conceptuală a eficienței economice  

       1.3.2. Indicatori și metode de evaluare a eficienței economice  

       1.3.3. Indicatori și modele pentru analiza eficienței economice în 

implementarea soluțiilor de securitate și telematică 

 

2.Obiectivul și metodologia cercetării  

     2.1.Subiectul cercetării  

     2.2.Stabilirea ipotezelor de cercetare  

     2.3.Alegerea metodelor de cercetare  

3. Fundamentarea deciziei de implementare a tehnologiei telematice cu metoda 

Analytic Hierarchy Process (AHP) 

 

     3.1. Stabilirea obiectivelor metodei AHP  

     3.2. Identificarea criteriilor decizionale  

       3.2.1.Identificarea criteriilor pe baza studiilor relevante în domeniu  



       3.2.2.Definirea criteriilor pe baza experienței și a raționamentului experților  

     3.3.Aplicarea metodei Analytic Hierarchy Process  

     3.4. Interpretarea rezultatelor și concluzii  

4.Analiza comparativă a eficienței implementării tehnologiilor telematice prin 

metoda Data Envelopment Analysis (DEA) 

 

     4.1.Definirea obiectivelor metodei de evaluare  

     4.2.Identificare variabilelor modelului  

     4.3.Aplicarea metodei Data Envelopment Analysis  

     4.4. Interpretarea rezultatelor și concluzii  

5. Simularea eficienței economice a soluțiilor telematice în abordare comparată  

     5.1.Definirea obiectivelor metodei de Simulare Monte Carlo  

     5.2.Construirea modelului de simulare  

     5.3.Rezolvarea modelului de analiză a eficienței  

     5.4. Interpretarea rezultatelor și concluzii  

6.Concluzii, contribuții personale și direcții viitoare de continuare ale cercetării  

     6.1. Concluzii și contribuții personale  

     6.2. Limite ale cercetării  

     6.3. Direcții viitoare de cercetare  

7. Referințe bibliografice  

8. Anexe  

 

 

Cuvinte cheie 

 

management, securitate, eficiență, economică, telematic, Analytic Hierarchy Process, Data 

Envelopment Analysis, Simulare Monte Carlo 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rezumat 

 

Securitatea privată este o industrie ce a cunoscut în timp transformări majore și uneori 

evoluții spectaculoase. Această industrie a fost nevoită ca în ultimii ani să se adapteze 

volumului, complexității și caracteristicilor mediului de afaceri și a celui socio-politic. Una 

dintre transformările înregistrate a fost și este permanenta integrare a noilor tehnologii 

disponibile în mediul IT și în general din mediul economico-social. Telematica este una dintre 

tehnologiile care, în ultimii ani, și-a câștigat un loc important în cadrul acestei industrii. 

Teza, cu titlul ANALIZA EFICIENȚEI ECONOMICE A TEHNOLOGIILOR 

TELEMATICE APLICATE ÎN MANAGEMENTUL SECURITĂȚII PRIVATE, urmărește 

să identifice modul în care telematica influențează eficiența economică a soluțiilor de 

securitate. 

Prima contribuție a lucrării constă în identificarea unui model decizional pentru 

evaluarea soluțiilor de securitate ce includ tehnologii telematice. Acest model este util atât 

prestatorilor în domeniu cât și beneficiarilor finali ai serviciilor și tehnologiilor de securitate. 

Cea de-a doua contribuție o reprezintă analiza eficienței economice și tehnice a 

soluțiilor de securitate ce includ tehnologii telematice. 

Concluzia generală a ipotezelor de cercetare este că telematica reprezinta o tehnologie 

ce contribuie într-un sens pozitiv la eficiența economică și tehnică a soluțiilor de securitate. Pe 

lângă prestatori și beneficiarii finali, rezultatele cercetării pot fi utilizate în cadrul unor 

propuneri de modificare a cadrului legal din România, ce recomandă pentru anumite tipuri de 

activități seturi de măsuri minimale de securitate. 

Transferul activităților de securitate fizică către zona serviciilor IT poate conduce atât 

la o eficientizare a acestora, cât și la schimbări fundamentale în privința competitorilor din 

această piață. Dacă până acum aceasta era dominată de o serie de competitori tradiționali, 

introducerea serviciilor telematice, a celor de business intelligence și în general a tehnologiei 

IT poate conduce la apariția unor noi competitori ce vin din zona IT&C precum și la apariția 

unei noi paradigme a securității. 

 

 


