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Rezumat 
 

Lucrarea Valorificarea colecțiilor de patrimoniu din instituțiile culturale cu ajutorul 

tehnologiilor moderne ale informației și comunicațiilor prezintă o sinteză a preocupărilor, 

rezultatelor științifice și profesionale ale autorului, publicate ulterior obținerii titlului de doctor 

în domeniul Informatică Economică, în anul 2011, cu teza de doctorat Metricile sistemelor 

colaborative, realizată sub îndrumarea domnului Prof. univ. dr. Ion Ivan.  

Cea de-a patra revoluție tehnologică a transformat fiecare domeniu de activitate umană. 

Domeniul cultural trebuie să se adapteze nevoilor și profilului comportamental-cultural al 

publicului țintă. Instituțiile domeniului cultural menite să asigure infrastructura de acumulare 

și prezervare a valorilor unei națiuni, precum galeriile de artă, bibliotecile, arhivele, muzeele 

(GLAM) se adaptează noilor tehnologii informatice și de comunicații (TIC), precum 

tehnologiile web și mobile, Cloud Computing, Internetul obiectelor, Big Data, Inteligența 

afacerilor. 

Noile tehnologii informatice au făcut ca patrimoniul cultural să devină o resursă 

economică strategică pentru țările europene. La nivelul anului 2017 s-a estimat că valoarea de 

piață a conținutului cultural și de cercetare păstrat în instituțiile culturale din Europa este de 

aproximativ 27 de miliarde de euro. Tehnologii informatice moderne asigură nu doar 

cunoașterea mai bună și protejarea obiectelor culturale, ci promit mai mulți vizitatori direcți ai 

instituțiilor culturale. Obiectivul accesului la distanță nu este să îndepărteze oamenii de 

instituțiile culturale reale, ci mai degrabă să-i stimuleze să le viziteze. 

Elementele de noutate științifică și tehnologică pe care le aduce lucrarea de față constau 

în dezvoltarea unor expoziții virtuale, cu ajutorul unui produs software open source (MOVIO), 

care să fie accesibile online de pe orice calculator, cât și de pe dispozitive mobile (telefoane 

inteligente și tablete), prin care să fie valorificate colecții deosebite de patrimoniu cultural 

deținute de bibliotecile și muzeele din țară, cu precădere cele deținute de Biblioteca Academiei 

Române. Activitatea de prezervare a colecțiilor rare de patrimoniu (hărți, carte veche, 

manuscrise, periodice, stampe, etc.) va fi asigurată prin accesul digital la acestea și setarea 

premiselor pentru accesul extins la valorile culturale din patrimoniul național. În acest fel, se 

oferă accesul facil al cercetătorilor la colecții rare de patrimoniu, în special a celor care presupun 

acces fizic dificil din cauza gradului de degradare fizică și a condițiilor de conservare. 

Influențele multiculturalității, globalizării și revoluției tehnologice asupra instituțiilor 

culturale (galerii de artă, biblioteci, arhive, muzee) au determinat schimbări majore privind 

modalitatea în care acestea își prezervă, promovează și valorifică bunurile culturale. Digitizarea 

colecțiilor de patrimoniu și evoluția tehnologiilor informatice au determinat progresul 

expozițiilor virtuale ca instrument de promovare și valorificare a obiectelor de patrimoniu. S-

au dezvoltat noi modele de business privind valorificarea patrimoniului cultural din biblioteci 

și muzee, în contextul globalizării și revoluției tehnologice, și s-au creat premisele pentru 

dezvoltarea unei noi categorii de antreprenori. S-au realizat studii privind creșterea numărului 

de vizitatori ai instituțiilor culturale cu ajutorul instrumentelor de promovare, precum 

expozițiile virtuale și aplicațiile mobile dedicate. 

Prezenta lucrare vizează crearea unui cadru tehnico-organizatoric transdisciplinar 

pentru prezervarea și valorificarea colecțiilor de patrimoniu în vederea creșterii interesului 

publicului larg pentru cultură și păstrării conștiinței identitare naționale, folosind TIC moderne 

aplicate bibliotecilor. 

Lucrarea promovează expoziția virtuală pentru accesul digital la colecții, de oriunde și 

oricând, dar printr-o abordare care să-i permită utilizatorului să realizeze o experiență 

personalizată și interactivă.  
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Teza de abilitare conține trei secțiuni, prezentând în prima parte realizările științifice, 

profesionale și academice documentate prin trimiteri la publicații.  

Această secțiune cuprinde două capitole și prezintă o sinteză a principalelor realizări în 

domeniul valorificării colecțiilor de patrimoniu din instituțiile culturale cu ajutorul 

tehnologiilor informatice moderne. 

 

În primul capitol, intitulat “Economia culturii - patrimoniul cultural și industriile 

creative”, se prezintă  rezultatele cercetărilor realizate în domeniul Smart Cities, unde sunt 

analizate elemente precum dezvoltarea planificării urbane teritoriale susținută de calculator, 

accesul îmbunătățit la patrimoniul cultural susținut de calculator, precum și pașii pentru 

tranziția către o economie a culturii. În subcapitolul cu titlul “Impactul globalizării asupra 

industriilor creative și patrimoniului cultural: un studiu de caz” se prezintă impactul economic 

al TIC și o analiză a datelor din domeniul cultural la nivel european. Se descrie expoziția 

virtuală online Ferdinand I Întregitorul ca și exemplu concret pentru datele culese privind 

accesul utilizatorilor. Sunt analizate aspecte financiare ale implementării expozițiilor virtuale și 

sunt definite metrici pentru evaluarea rentabilității expozițiilor virtuale. În subcapitolul cu titlul 

“Expoziții virtuale în instituțiile culturale: aplicații utile ale informaticii în societatea bazată 

pe cunoaștere” se analizează problemele legate de digitizarea colecțiilor de patrimoniu din 

instituțiile culturale, precum și obiectivele dezvoltării de expoziții virtuale. Sunt descrise 

etapele implementării unei expoziții virtuale și este efectuată o analiză comparativă a 

implementării de expoziții virtuale sub formă de aplicații Web și mobile.  

 

În cel de-al doilea capitol, intitulat “Tehnologii moderne ale informațiilor și 

comunicațiilor în instituțiile culturale”, se prezintă rezultatele obținute prin utilizarea 

tehnologiilor și aplicațiilor mobile și a Internetului obiectelor în instituțiile culturale, precum și 

în alte sectoare culturale și conexe. Sunt analizate interacțiunile dintre componentele implicate 

și este dezvoltat un posibil model matematic pentru a formaliza aceste interacțiuni. În 

subcapitolul cu titlul “Utilizarea tehnologiilor moderne ale informațiilor și comunicațiilor 

pentru a sprijini accesul la valorile culturale” se descriu abordări, tehnologii și instrumente 

utilizate pentru promovarea și valorificarea colecțiilor culturale. Este descris cazul special al 

implementării de expoziții virtuale în instituțiile culturale și sunt prezentate statistici și analize 

de date pentru o expoziție virtuală practică. În subcapitolul cu titlul “Un model pentru 

recunoașterea profilului utilizatorilor pe baza comportamentului acestora în aplicațiile online” 

se prezintă caracteristicile comportamentului utilizatorilor în aplicațiile online. Sunt construite 

profiluri ale utilizatorilor pe baza caracteristicilor comportamentale și se utilizează distanța 

euclidiană pentru recunoașterea utilizatorilor pe baza caracteristicilor. Se prezintă un studiu de 

caz pentru validarea ipotezelor în cazul utilizatorilor de aplicații web de tip Moodle.  

 

Cea de-a doua secțiune include planurile de evoluție și dezvoltare a propriei carierei 

profesionale, științifice și academice prin prisma realizărilor proprii. 

În această perioadă, din 2011 până în prezent, am publicat în calitate de autor sau co-

autor un număr de 7 articole în reviste internaționale indexate în ISI Web of Science, 21 articole 

prezentate în cadrul unor conferințe internaționale, 26 articole publicate în reviste indexate în 

baze de date internaționale, precum și 5 cărți de specialitate, dintre care una publicată la editura 

Springer. 

Am fost membru în cadrul a 4 proiecte de cercetare naționale și internaționale, precum 

și responsabil de proiect în cadrul a două proiecte. În calitate de recenzor, am participat la 

evaluarea a peste 60 articole pentru reviste și conferințe internaționale din țară și străinătate, 

precum SN Applied Sciences (11 evaluări), 8th International Conference on Computers 

Communications and Control: ICCCC2020, International Conference on Information 
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Technology and Quantitative Management – ITQM 2019 (10 evaluări), IBIMA Conferences (5 

evaluări), 17th International Conference Knowledge in Telecommunication Technologies and 

Optics – KTTO 2017, International Conference on Informatics in Economy – IE 2012-2020 

(peste 30 evaluări).  

Am dezvoltat colaborări cu institute de prestigiu din străinătate, precum Institute for 

Museum Research (SMB-PK), Berlin, Germania, sau Systems Research Institute (IBS-PAN), 

Polish Academy of Sciences, Varșovia, Polonia. În anul 2015 am efectuat un stagiu de cercetare 

postdoctorală la Institute for Museum Research (SMB-PK), Berlin, Germania.  

Conform Google Scholar, toate articolele publicate de mine au fost citate de 673 ori (de 

287 ori în ultimii 5 ani). Indicatorul i10-index are valoarea 19, iar h-index are valoarea 14. 

Indicatorul h-index din Scopus are valoarea 3, iar cel din Clarivate (ISI Web of Science) are 

valoarea 4. 

 

Cea de-a treia secțiune cuprinde lista referințelor bibliografice utilizate în cadrul 

lucrării, care include și o parte dintre publicațiile proprii ale autorului.  

 

Toate secțiunile tezei au în comun o direcție de cercetare focusată pe implementarea de 

soluții care să asigure perenitatea și prezervarea conținutului cultural în format digital pentru 

regăsirea și reutilizarea elementelor de conținut cultural, în scopul îmbogățirii spirituale a 

viitoarelor generații.  

Lucrarea de față presupune un potențial ridicat de colaborare între cultură și sectorul IT, 

iar această colaborare trebuie să fie susținută și întărită, având în vedere impactul pe care 

tehnologia îl va avea în următorii ani, mai ales în zona construirii de expoziții virtuale, precum 

și potențialul de transfer de cunoștințe și bune practici dobândite pe parcursul cercetărilor. 

 

 


