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REZUMAT 
 

Obiectivul tezei de doctorat Optimizarea analizei datelor din sistemul de sănătate cu 

tehnologii de Business Intelligence este creșterea performanței procesului decizional în sistemul 

de sănătate pe baza analizei datelor existente cu ajutorul soluțiilor de Business Intelligence. 

Teza prezintă soluţii originale obținute în procesul de cercetare și include o abordare 

originală asupra îmbunătățirii procesului de analiză a datelor din sistemul de sănătate cu ajutorul 

noilor tehnologii de Business Intelligence. Abordarea are la bază atât cercetările științifice 

efectuate de autoare până în prezent și rezultatele experimentale obţinute, cât şi fundamentele 

preluate din literatura de specialitate. 

Pentru validarea în practică a conceptelor prezentate și a soluțiilor originale propuse a fost 

dezvoltat produsul software HAR (Healthcare Analytics Research), cu ajutorul acestuia fiind 

verificate toate ipotezele formulate în cadrul tezei de doctorat.  

Teza de doctorat este structurată în trei părţi. Prima parte include analiza stadiului actual 

al cunoașterii în domeniul Business Intelligence, iar rezultatele documentării constau în analiza 

materialelor studiate, modul în care aceste materiale au fost publicate în lucrări fundamentale, în 

articole şi în comunicări la conferințe și manifestări ştiinţifice, precum şi corespondenţa cu 

cercetătorii din domeniu. 

Partea a doua este dedicată prezentării rezultatelor originale obţinute de autoare pe 

parcursul procesului de cercetare, obiectivul acestei părți fiind soluţionarea problemelor legate 

de: 

- îmbunătățirea procesului decizional cu tehnologia Business Intelligence; 

- trecerea de la baze de date relaționale la baze de date in-memory; 

- creșterea performanței aplicațiilor de Business Intelligence; 

- analiza sistemului de sănătate ca sistem informațional. 

Ultima parte a tezei este destinată diseminării rezultatelor originale obţinute, prin 

evidenţierea modalității în care sunt verificate în practică ipotezele formulate referitor la 

optimizarea analizei datelor din sistemul de sănătate. 

Lucrarea este structurată în mai multe capitole în care se dezvoltă aspecte teoretice şi 

practice legate de domeniul Business Intelligence și optimizarea analizei datelor folosind 

tehnologii de ultimă generație. 

Capitolul intitulat STADIUL ACTUAL ÎN DOMENIUL BUSINESS 

INTELLIGENCE prezintă aspecte legate de conceptualizarea sistemelor de Business 

Intelligence, caracteristici ale tehnologiei Business Intelligence, soluții actuale de Business 

Intelligence, evoluția domeniului, precum și avantajele și limitele implementării soluțiilor de 

Business Intelligence. În cadrul acestui capitol se prezintă concepte de bază ale domeniului 

Business Intelligence, se analizează stadiul actual al cercetărilor în domeniu și se evidențiază 

principalele conferințe internaționale în domeniu. Sunt analizate caracteristicile tehnologiei 

Business Intelligence, este efectuată o analiză comparată a soluțiilor actuale de Business 

Intelligence și se prezintă domeniile de implementare a acestora. Sunt analizate istoricul și 

evoluția domeniului Business Intelligence și sunt evidențiate avantajele și limitele implementării 

soluțiilor. 

Capitolul intitulat ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI DECIZIONAL CU 

TEHNOLOGIA BUSINESS INTELLIGENCE prezintă tehnici și instrumente pentru 
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modelarea datelor, analiza datelor cu ajutorul tehnologiei Business Intelligence, aspecte legate 

de optimizarea modelării datelor, conceptul de Business Intelligence ca suport pentru аfаceri, 

precum și depozitul de dаte abordat ca o componentă cheie а Business Intelligence. În cadrul 

capitolului sunt prezentate tehnicile și instrumentele actuale utilizate, este efectuată o analiză 

comparată a acestora și sunt evidențiate avantajele și dezavantajele acestora. Se prezintă 

conceptul de analiză a datelor și particularitățile utilizării Business Intelligence în analiza datelor. 

Se prezintă soluții de îmbunătățire a procesului de modelare a datelor și sunt analizate aspecte 

legate de optimizare. Este reliefată utilizarea Business Intelligence ca suport pentru afaceri și 

sunt descrise aspecte ale utilizării tehnologiei în zona de business. Sunt prezentate avantajele 

utilizării tehnologiei Business Intelligence în creșterea performanței afacerii. Se prezintă 

depozitul de date ca o componentă cheie a Business Intelligence, se evidențiază rolul acestuia și 

sunt enumerate caracteristicile depozitului de date.  

Capitolul TRECEREA DE LA BAZE DE DATE RELAȚIONALE LA BAZE DE 

DATE IN-MEMORY abordează conceptul de in-memory Business Intelligence, precum și 

evoluția bazelor de date în contextul Big Data. Se realizează o analiză comparată între bazele de 

date relaționale și cele de tip in-memory. Este descrisă procesarea analitică online, abordată în 

manieră clasică versus in-memory. În cadrul acestui capitol se descrie conceptul de in-memory 

Business Intelligence, sunt analizate caracteristicile acestuia și sunt prezentate avantajele și 

domeniile de aplicare. Este descris domeniul Big Data și sunt prezentate modificările apărute la 

nivelul bazelor de date în contextul Big Data. Se prezintă bazele de date relaționale, bazele de 

date in-memory și sunt descrise avantajele și domeniile de aplicare. Este descris OLAP 

tradițional, precum și OLAP in-memory și este realizată o analiză comparată a acestora.  

În capitolul CREȘTEREA PERFORMANȚEI APLICAȚIILOR DE BUSINESS 

INTELLIGENCE se prezintă noile tehnologii pentru îmbunătățirea aplicațiilor de Business 

Intelligence, vizualizarea interactivă a datelor, aspecte legate de implementarea de aplicații 

autoadaptive folosind tehnologii specifice de ultimă generație, precum și integrarea bazelor de 

date in-memory cu alte tehnologii. Se prezintă actualele tehnologii, precum SAP UI5, SAP 

HANA, SAP Fiori și sunt evidențiate avantajele noilor tehnologii. Este descrisă vizualizarea 

interactivă a datelor și sunt evidențiate avantajele vizualizării interactive. Sunt prezentate 

caracteristicile aplicațiilor autoadaptive și particularitățile legate de implementarea acestora. Se 

descriu posibilitățile de integrare a bazelor de date in-memory cu alte tehnologii și sunt 

evidențiate avantajele integrării.  

Capitolul intitulat SISTEMUL DE SĂNĂTATE – SISTEM INFORMAȚIONAL 

prezintă o abordare cibernetică a sistemului de sănătate, fiind abordate aspecte legate de 

arhitecturi pentru sisteme de sănătate, funcții ale sistemului de sănătate, probleme de integrare 

ale bazelor de date in-memory în sistemele de sănătate, precum și aplicații informatice specifice. 

În acest capitol se prezintă arhitecturile sistemelor de sănătate din România și Germania și se 

efectuează o analiză comparată pentru a evidenția particularitățile fiecăruia. Se prezintă funcțiile 

sistemului de sănătate, aspecte legate de integrarea sistemelor de sănătate, caracteristica de 

integrabilitate a sistemului. Sunt analizate noi tipologii de aplicații specifice sistemului de 

sănătate, precum și utilizarea bazelor de date in-memory în sistemul de sănătate. 

În capitolul OPTIMIZAREA ANALIZEI DATELOR DIN SISTEMUL DE 

SĂNĂTATE se prezintă soluții de analiză a datelor din sistemul de sănătate, instrumente de 

raportare și agregare, conceptul de Business Warehouse în sistemul de sănătate, precum și o 

soluție software proprie pentru optimizarea analizei datelor din domeniul medical. În cadrul 

acestui capitol sunt descrise soluții de analiză a datelor și se prezintă instrumente de raportare și 

agregare a datelor. Se realizează o analiză comparată a acestor instrumente și sunt descrise 

avantajele fiecărui instrument. Se prezintă conceptul de depozit de date pentru afaceri și 

modalitatea de utilizare a acestuia în cadrul sistemului de sănătate. Se descrie aplicația proprie 
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pentru optimizarea analizei datelor din sistemul medical, se prezintă funcționalitățile acesteia, 

rezultatele practice obținute, precum și soluțiile originale propuse. 

Capitolul DISEMINAREA SOLUŢIILOR ORIGINALE conţine lista soluţiilor 

originale obţinute pe parcursul activităţii de cercetare şi care au fost incluse în teză. Este prezentat 

modul de diseminare a rezultatelor cercetării prin publicarea de articole în reviste indexate ISI și 

BDI, în reviste de circulaţie internaţională, precum și în volumele conferinţelor naţionale şi 

internaţionale. Se descriu studiile şi rapoartele de cercetare elaborate de autor pe parcursul 

stagiului doctoral, precum și aplicația proprie dezvoltată pentru validarea ipotezelor formulate.  

Teza se încheie cu CONCLUZII legate de procesul de optimizare a analizei datelor din 

sistemul de sănătate cu ajutorul tehnologiei Business Intelligence. În acest ultim capitol al tezei 

sunt descrise noi direcţii de cercetare şi modalităţi de transfer în practică a aspectelor teoretice 

prezentate. 

Teza de doctorat Optimizarea analizei datelor din sistemul de sănătate cu tehnologii de 

Business Intelligence abordează o problematică de mare actualitate și interes pentru întreaga 

comunitate de cercetători, specialiști și practicieni din domeniul IT&C.  

Domeniul de cercetare este deosebit de important și continuarea cercetărilor va permite 

perfecționarea structurală și pe plan decizional a sistemului de sănătate, folosind tehnologia 

Business Intelligence.  

În concluzie, este timpul pentru o schimbare în sectorul serviciilor, iar utilizarea analizei 

datelor va permite folosirea datelor corecte și punerea acestora la îndemâna tuturor. Acest lucru 

presupune salvarea de vieții sau îmbunătățirea stilului de viață al oamenilor. Volumele mari de 

date oferă posibilități inovatoare de cercetare, descoperire, o mai bună îngrijire a pacientului în 

sectorul medical, precum și o mai mare eficiență în sistemul de sănătătate și serviciile medicale. 

Analizele volumelor mari de date ajută în mod semnificativ cercetarea medicală și, în cele din 

urmă, vor conduce la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, în toate domeniile de activitate. 
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