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Rezumat 

 

Lucrarea de față își propune să se ocupe de studiul unuia dintre cele mai importante 

instrumente statistice care au aplicații extensive în multe domenii, în special atunci 

când se studiază efectul principalilor factori și interacțiunile acestora asupra variabilei 

de răspuns la fenomenul studiat, instrument reprezentat de  proiectarea 

experimentelor. 

Modelele de design experimental factorial reprezintă una dintre cele mai importante și 

mai populare ramuri în proiectarea experimentelor. Există mai multe ipoteze care 

trebuie îndeplinite în analiză modelelor de proiectare ale experimentului. Una dintre 

aceste ipoteze afirmă că răspunsurile urmează o distribuție normală. De fapt, multe 

dintre aceste răspunsuri nu urmează această distribuție și pot urma alte tipuri de 

distribuții statistice (asimetrice). Prin urmare, atunci când sunt analizate prin metode 

obișnuite, aceast fapt cauzează  probleme de estimare și duc la rezultate incorecte, 

care  nu reflectă veridicitatea datelor studiate.  

Așadar, în această lucrare se prezintă câteva metodologii și soluții adecvate acestei 

probleme, obiectivul principal al tezei fiind acela de analiză şi dezvoltare a  fiabilitătii 

în proiectarea experimentelor, considerând că variabila de răspuns la orice nivel de 

analiză urmează distribuţii asimetrice, precum distribuția de tip log-epsilon-skew-

normal (LESN). De asemenea, prezentăm o metodologie de analiză a modelului de 

proiectare experimentală atunci când variabila de răspuns este distribuită în funcție de 

distribuția epsilon-skew-Laplace (ESL). 

În această teză de doctorat se  explicăm modul de estimare a parametrilor utilizând 

metoda verosimilităţii maxime (MLE). Prin acest studiu experimental, folosind 

simulări și date reale, arătăm că această metodologie oferă rezultate satisfăcătoare.  

Pentru selecţia factorilor celor mai relevanţi, folosim metoda experimentală „Robust 

lasso”  care are şi rolul de a estima și determina efectele semnificative ale factorilor și 

interacțiunile lor. De asemenea, explicăm analiza unui model de proiectare 

experimentală constând din cinci factori cu două nivele pentru fiecare factor.  

Studiul se încheie cu detalierea metodei MLE aplicată pentru a estima parametrii 

modelului experimental factorial atunci când distribuția răspunsurilor (în acest caz 



timpii de nereușită) este de tip LESN care s-a dovedit a fi o metodă fiabilă de estimare 

a parametrilor modelului pentru aceste răspunsuri.    

Originalitatea cercetării la nivel metodologic este completată de partea aplicativă, care 

conţine trei aplicaţii distincte. Au fost aplicate aceste metodologii, în funcție de  

adecvarea datelor, pentru a consolida partea teoretică cu date reale în trei domenii: 

Industrie, Agricultură și Sănătate.  

În plus, în această teză am ajuns la o serie de concluzii și recomandări importante 

pentru specialişti în domeniul statistic şi pentru practicieni, precum și la identificarea 

viitoarelor direcții de lucru pentru îmbunătăţirea metodelor dezvoltate. 
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