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Lucrarea 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 “Distributed Architectures for Collaborative Geographic 

Information Systems”, realizată sub îndrumarea dl-ui prof. univ. dr. Ion Ivan. 

Teza este structurată în trei secțiuni, prezentând în prima parte evoluția carierei prin 

prisma realizărilor academice, științifice și profesionale. În această perioadă am publicat în 

calitate de autor sau co-autor 15 articole în jurnale incluse în ISI Web of Science, 21 de articole 

prezentate în cadrul unor conferințe internaționale, 3 cărți de specialitate și 7 capitole de carte. 

Am fost membru sau responsabil de sub-proiect pentru patru proiecte naționale și 

internaționale. În calitate de recenzor, am evaluat 128 de lucrări pentru reviste și manifestări 

științifice din țară și din străinătate. În cursul anului 2018 am fost profesor invitat în cadrul 

laboratorului ERCOS - ERgonomie et COnception des Systèmes, aparținând de Université de 

Technologie de Belfort-Montbéliard, unde am analizat impactul și modalitățile de utilizare a 

tehnologiilor semantic web, a internetului obiectelor (engl. “Internet-of-Things”) și a altor 

evoluții tehnologice recente în dezvoltarea de produse cu un înalt grad de ergonomie și 

personalizare. Nu în ultimul rând, am dezvoltat colaborări cu instituții din străinătate, precum 

Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (Franța), Université Bourgogne Franche-

Comté (Franța) și De Montfort University – Leicester (Anglia). Conform Google Scholar, 

lucrările pe care le-am publicat au fost citate de 304 ori (de 212 ori în ultimii 5 ani). Indicatorii 

i10-index și h-index au valoarea 10. 

A doua secțiune cuprinde trei capitole și prezintă o sinteză a principalelor realizări 

științifice în domeniul inteligenței artificiale: web semantic, procesarea limbajului natural și 

sisteme multi-agent.  

Primul capitol abordează modalitățile de utilizare ale tehnologiilor aferente web-ului 

semantic pentru analiza rețelelor sociale online. Înțelegerea corectă a opiniilor utilizatorilor 

rețelelor sociale ar putea oferi informații inestimabile companiilor care doresc să înțeleagă mai 

bine modul în care sunt percepute produsele și serviciile lor. De asemenea, deoarece multe 

mesaje conțin indicii cu privire la factorii care pot influența imaginea companiilor, prin analiza 

mesajelor publicate poate fi monitorizată ușor atitudinea opiniei publice, iar eventualele 

probleme de imagine apărute, pot fi detectate înainte să ia amploare. În comparație cu studiile 

de marketing tradiționale, care de obicei necesită mult timp și implică costuri ridicate, analiza 

mesajelor postate pe rețelele sociale oferă promisiunea de a obține opinii aproape în timp real 

de la un număr mare de clienți atât actuali cât și potențiali. În acest scop, a fost propusă o 

ontologie care completează clasele și proprietățile deja definite în ontologiile FOAF și SIOC, 

prin adăugarea elementelor specifice rețelei Twitter. Folosind o abordare modulară, au fost 

apoi propuse ontologii pentru analiza rețelelor sociale, pentru analiza atitudinii privind 

caracteristicile produselor și serviciilor, pentru analiza factorilor ce pot afecta imagina 

companiilor, precum și a celor care pot caracteriza percepția publicului în raport cu practicile 

de responsabilitate socială. 
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Al doilea capitol se concentrează pe analiza polarității mesajelor publicate pe rețelele 

sociale. Cunoscută și sub denumirea de analiza sentimentelor, are la bază un set de tehnici 

computaționale care aparțin domeniului procesării limbajului natural și este utilizată pentru a 

determina dacă un text are o conotație pozitivă, negativă sau neutră. Având în vedere rolul 

esențial jucat de lexicoane în contextul algoritmilor de analiză de sentiment, dar și efortul 

considerabil necesar pentru construirea acestora, am analizat modul în care teoria sistemelor 

gri ar putea fi utilizată pentru construirea de noi lexicoane, mult mai cuprinzătoare, prin 

combinarea mai multor lexicoane existente. Pentru a modela incertitudinea, teoria sistemelor 

gri funcționează cu un tip special de numere, numite numere gri. Numerele gri sunt definite ca 

numere pentru care valoarea exactă nu este cunoscută, dar se știe că aceasta se află într-un 

anumit interval. Fiind  construite încât să modeleze diferite grade de incertitudine, numerele 

gri pot reprezenta mai bine multe tipuri de situații din lumea reală, în care informațiile sunt 

frecvent inexacte. Tot în cadrul acestui capitol am investigat modul în care elemente aparținând 

teoriei sistemelor gri pot fi utilizate în corelație cu SentiWordNet pentru a îmbunătății 

acuratețea analizei sentimentelor exprimate în mesajele publicate pe rețelele sociale. 

În al treilea capitol am utilizat sistemele multi-agent pentru a modela și simula 

comportamentul uman în cadrul diferitelor aplicații dezvoltate: modelarea fenomenului de 

”contagiune” prin utilizarea agenților inteligenți, clasificarea metodelor de îmbarcare în avion 

în scopul reducerii costurilor companiilor aeriene și creșterii satisfacției clienților acestora și 

evacuarea din săli de clasă în cazul situațiilor de urgență. Astfel, în cadrul unei prime cercetări 

în acest domeniu s-a pornit de la rezultatele preliminare din literatura de specialitate care 

subliniau importanța noilor tehnologii Web 2.0. care au schimbat modul de comunicare atât 

între diferitele categorii de utilizatori cât și între utilizatori și mediul de afaceri. Cu timpul, s-a 

dovedit că platformele sociale online sunt mult mai eficace decât comunicarea tradițională 

utilizată în marketing, putând influența atitudinile și comportamentele consumatorilor. În acest 

context, s-a dorit analiza fenomenului de ”contagiune” pe aceste rețele sociale cu privire la 

adoptarea produselor ”prietenoase cu mediul”, avându-se în vedere o serie de lucrări care au 

arătat că achiziționarea acestor produse depinde de o serie de elemente precum: atitudinea față 

de produs și mediu, valoarea monetară percepută a acestor produse și influența socială.  Mai 

mult, analizând comentariile postate pe aceste rețele pentru produsele prietenoase cu mediul se 

constată că, de cele mai multe ori, atitudinea utilizatorilor rețelelor sociale online este una 

pozitivă cu privire la existența unor astfel de produse pe piață. Pe baza unui chestionar, 

atitudinea utilizatorilor rețelelor sociale a fost extrasă, alături de elemente precum: puterea de 

a influența și susceptibilitatea de a fi influențați. Un model bazat pe agenți a fost creat și utilizat 

în simulări. Pe baza simulărilor am putut conchide că o creștere a expunerii pe rețelele sociale 

online poate avea un impact pozitiv asupra adoptării produselor ecologice. Mai mult, prin 

expunerea agenților la o serie de reclame pe astfel de rețele sociale online, s-a constat faptul că 

în ambele cazuri (atât pentru bunurile de folosință curentă, cât și pentru bunurile de folosința 

îndelungată), prin dublarea expunerii la reclamele din rețelele sociale online, timpul de adopție 

se reduce cu mai mult de 37%, comparativ cu situația în care agenții doar discută între ei cu 

privire la achiziționarea și avantajele aduse de aceste produse.  
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O altă direcție de cercetare în care am utilizat agenți inteligenți a fost și aceea a 

clasificării metodelor de îmbarcare în avion. Scopul a fost de a crea un cadrul în care metodele 

propuse în literatură și cele utilizate de companiile aeriene în practică să fie testate și analizate 

în aceleași condiții. Pe lângă ierarhizarea metodelor propuse în teorie, am realizat un model de 

agenți care să simuleze comportamentul uman cu privire la preferința pentru un anumit loc în 

avion în cazul în care îmbarcarea se face fără asignarea unui scaun anume pe biletul de 

îmbarcare. Implementarea acestei metode de îmbarcare a fost o provocare deoarece a presupus 

luarea în considerare a preferințelor individuale ale persoanelor și adaptarea acestora pe măsură 

ce avionul dispune de locuri libere din ce în ce mai puține. Trei elemente definitorii au fost 

extrase și evaluate cu ajutorul unui chestionar: preferința pentru rând, preferința pentru coloană 

și importanța aglomerației. Pe baza modelului, șase metode utilizate în practică au fost testate 

și ierarhizate din punctul de vedere al timpilor de îmbarcare obținuți, pentru diverse niveluri de 

ocupare ale aeronavei.  

Evacuarea din săli de clasă folosind modelarea bazată pe agenți a fost o altă direcție de 

cercetare. Au fost studiate atât clase de dimensiuni mici, cât și amfiteatre, cu podea înclinată. 

Pentru fiecare situație în parte s-a dorit evidențierea celei mai bune modalități de așezare a 

scaunelor și băncilor care oferă un timp minim de evacuare, date fiind pozițiile fixe ale ușilor. 

O ierarhizare a configurațiilor analizate în funcție de pozițiile ușilor a fost prezentată. Mai mult, 

utilizarea sistemelor multi-agent în îmbunătățire percepției elevilor cu privire la modalitatea în 

care ar trebui să acționeze în situații de urgență a fost analizată. Astfel, pe baza unui studiu la 

nivelul întregii populații analizate, formată din 30 de elevi de clasa a șasea, s-a constat că, după 

vizionarea simulărilor folosind modelul pe agenți propus, numărul răspunsurilor greșite cu 

privire la diferitele situații de evacuare prezentate s-a redus de la 28% la 5.01%, ceea ce ne face 

să credem că rezultatele obținute sunt încurajatoare și că modelarea bazată pe agenți poate fi 

utilizată cu succes și ca instrument didactic.  

A treia secțiune cuprinde planul de dezvoltare al carierei academice, științifice și 

profesionale. Din punctul de vedere al activității educaționale îmi propun să contribui la 

actualizarea curriculei în raport cu cele mai recente evoluții ale domeniului, atât prin 

dezvoltarea, și adaptarea disciplinelor existente, cât și prin introducere de noi discipline, în 

special în sfera învățării automate. În ceea ce privește activitatea de cercetare, îmi propun să 

obțin soluții inovatoare pentru analiza rețelelor sociale, pentru sistemele multi-agent și pentru 

sistemele de recomandare personalizată. 

 

 

 


