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În ultimii 10 ani, volumele de date produse și folosite zilnic de persoane care interacționează cu 

diferite aplicații și dispozitive a avut o creștere spectaculoasă. 

Big Data este fără îndoială o zonă care ridică multe preocupări cu privire la posibile incursiuni în 

viața privată, dar este un domeniu care nu poate fi ignorat și care deja ne modelează prezentul 

și viitorul. Putem considera că este un domeniu care a început din industria de căutare pe web, 

și care acum influențează diferite ramuri, de la avionică până la spitale. 

Modelele de procesare a volumelor mari de date sunt utilizate în diferite domenii sau pentru a 

sprijini o gamă largă de activități cum ar fi predicția meteo, evaluarea din timpul producerii de 

dezastre naturale, detectarea fraudei, detectarea ineficienței în fluxul de producție sau evaluarea 

sănătății. 

Ascunse în volumele mari de date pot fi informații valoroase, tipare care în trecut puteau fi mai 

greu identificate și înțelese din cauza resurselor mari necesare pentru a le extrage prin rularea 

unor algoritmi sofisticați de învățare automată. Acest lucru a creat noi întrebări care s-au 

transformat în oportunități de cercetare în ceea ce privește nu numai stocarea acestor date, ci și 

pentru analiza acestora prin utilizarea algoritmilor de inteligență artificiale și de învățare 

automată (de multe ori, învățarea automată este considerată un subdomeniu al inteligenței 

artificiale). 

Companiile au început să construiască algoritmi pentru generarea de recomandări care 

analizează datele introduse de utilizatori, tiparelor lor de navigare pe site-uri cât și alte date 

provenite, spre exemplu, de la senzori (cel mai adesea, date de geolocaţie). Se analizează pentru 

validarea și îmbunătățirea modelelor și feedbackul provenit direct sau indirect de la utilizatori. 

Acest lucru a permis înțelegerea clienților ca segmente de populație, dar și ca indivizi pentru a îi 

putea viza, chiar și în timp real, cu recomandări care să le corespundă intereselor. Utilizarea 

modelelor pe volume mari de date pentru personalizare și-a găsit utilitatea și în alte domenii cum 

ar fi medicina de precizie, permițând, printre altele, tratamente personalizate sau chiar predicții 

cu privire la posibilele probleme de sănătate bazate în principal pe datele provenite de la analiza 

genomului dar și pe antecedentele medicale ale pacientului sau obiceiuri ale acestuia. 

Aceste evoluții cu privirea la volumele mari de date au influențat de asemenea cercetarea 

economică. Seturile de date provenite din sectorul bancar, financiar dar și din alte sectoare devin 

din ce în ce mai mari, multidimensionale și, uneori, nestructurate, deschizând noi oportunități în 

mineritul datelor (data minning) pentru a sprijini luarea deciziilor. 

Domeniul Big Data are  multe convergențe cu domeniul Cloud Computing. Posibilitatea de 

construirea ad-hoc a clusterelor a fost mult ușurată de platformele Cloud precum AWS, Azure, 

Google Cloud sau Oracle Cloud. Aceste platforme au catalizat dezvoltarea multor startup-uri, 
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permițându-le să se concentreze asupra produselor lor și asupra creșterii lor fără a investi de la 

început în infrastructură. De exemplu, Dropbox a fost lansat în 2007 pe AWS S3 pentru a deveni 

o companie evaluată la miliarde de dolari. Cu toate acestea, aproximativ 10 ani mai târziu, 

compania a început să își reducă costurile prin construirea propriului său datacenter. Mai mult, 

dezvoltarea unor astfel de companii a contribuit la explozia volumelor de date și la creșterea 

tehnologiilor complementare, cum ar fi Cloud Computing sau chiar și Blockchain. 

Primul capitol al tezei de abilitare se concentrează pe stocarea datelor structurate, semi-

structurate și nestructurate folosind ecosistemul Hadoop și un sistem de reprezentare precum 

Vector Space Model și pe prelucrarea acestora folosind abordări de învățare automată. Se 

bazează pe cercetarea realizată în cadrul proiectului: Analiza distribuită a volumelor mari de date 

pentru îmbunătățirea managementului și mai ales în timpul mobilității mele la Universitatea 

Complutense din Madrid, grupul de cercetare GRASIA (http://grasia.fdi.ucm.es/) sub 

supravegherea profesorului Dr. Juan Pavon. Acest proiect și mobilitatea au făcut parte din 

proiectul Excelență în cercetarea științifică, interdisciplinară, doctorală și postdoctorală, în 

domeniile Economic, Social și Medical - EXCELIS, POSDRU/159/1.5/S/138907. De asemenea, 

capitolul se bazează pe cercetarea realizată în cadrul proiectului : Sistem inteligent pentru 

realizarea ofertelor pe piața angro de energie electrică – SMARTRADE, finanțat de Fondul 

European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional pentru Competitivitate (2014-

2020), axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității 

economice și dezvoltarii afacerilor, Acțiunea 1.1.4 - Atragerea de personal cu competențe 

avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD, în baza Contractului P_37_418 (62 / 

05.09.2016) pentru Academia de Studii Economice din București. 

Rezultatele au fost diseminate în două articole publicate în reviste indexate ISI și în două articole 

în volumele unor conferințe indexate ISI. 

Cel de-al doilea capitol se concentrează asupra propunerii unei arhitecturi orientate pe Hadoop, 

care poate furniza suportul informatic necesar pentru funcționarea eficientă a unui Smart City. 

De asemenea, este propusă o arhitectură axată pe Elasticsearch pentru rețelele inteligente 

(Smart Grid). Capitolul se bazează pe cercetarea efectuată în cadrul proiectului Sistem inteligent 

pentru predictia, analiza si monitorizarea indicatorilor de performanta a proceselor tehnologice 

si de afaceri in domeniul energiilor regenerabile (SIPAMER) cofinanțat de către Autoritatea 

Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare - UEFISCDI, România, 2014-2017, PNII - PCCA 

2013, cod 0996, nr. 49/2014. 

Rezultatele au fost publicate într-un articol dintr-un jurnal indexat ISI și într-un articol într-o 

conferință indexată ISI. 
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Cel de-al treilea capitol prezintă probleme și soluții privind integrarea sistemelor informatice cu 

scopul oferirii de sprijin în activitatea decizională, cu accent pe integrarea orientată pe portal și 

pe arhitectura orientată pe servicii (SOA). Cercetarea a fost parțial realizată în cadrul proiectului 

Soluții informatice de asistare a procesului decizional şi pentru dezvoltarea managementului 

bazat pe cunoștințe în instituțiile publice, Program PN II Idei. 

Rezultatele au fost diseminate în trei articole publicate în reviste indexate ISI și în două articole 

publicate în volume ale unor conferințe indexate ISI și într-o carte. 

În secțiunea finală a tezei de abilitare, îmi prezint planurile de dezvoltare a carierei. 


