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Teza de abilitare cu titlul „Modelarea bazată pe agenți și teoria sistemelor gri în cercetările 

din domeniul economic” reprezintă o trecere în revistă a principalelor rezultate obținute de către 

conf. univ. dr. Camelia Delcea în cercetarea științifică şi didactică realizată după finalizarea 

lucrării de doctorat cu titlul „Modelarea și previziunea ”bolilor” firmelor utilizând conceptele 

și metodele sistemelor multiagent” și stabilește direcțiile viitoare de dezvoltare a carierei 

profesionale. 

Lucrarea se concentrează, în principal, pe realizările care atestă abilitatea autoarei de a 

coordona cercetarea științifică din domeniul Ciberneticii și Statisticii Economice. În acest 

context, realizările științifice sunt prezentate în strânsă legătură cu stadiului actual al cercetării 

din domeniul menționat, cu accent pe aplicațiile care au la bază modelarea bazată pe agenți și 

teoria sistemelor gri.  

Teza este structurată în trei părți. Prima parte prezintă evoluția carierei din perspectiva 

realizărilor academice și profesionale, în perioada care a urmat susținerii tezei de doctorat, în 

anul 2011. În această perioadă, autoarea a elaborat în calitate de unic autor și co-autor 8 cărți 

publicate în edituri recunoscute din țară (2 dintre acestea au fost scrise în colaborare cu domnul 

profesor Sifeng Liu, una dintre cele mai proeminente figuri din domeniul teoriei sistemelor gri ), 11 

capitole publicate de către Springer, 28 de articole în reviste indexate ISI (20 dintre acestea publicate 

în reviste din țară și străinătate cu factor de impact nenul), 30 de articole la manifestări științifice 

din țară și străinătate, a servit ca editor invitat pentru 2 reviste din străinătate, a realizat 315 recenzii 

pentru jurnale și conferințe din țară și străinătate, a fost invitată să susțină 4 discursuri (”keynote 

speaker”) în cadrul conferințelor de sisteme gri pe teme care tratează exclusiv teoria sistemelor gri 

și modelarea bazată pe agenți, a primit 16 premii pentru activitatea științifică, de recenzare și 

didactică. Din punctul de  vedere al indicatorilor scientometrici, s-au 468 de citări ale articolelor 

(367 de citări în ultimii 5 ani), în timp ce indicatorii h-index și i10-index sunt 14, respectiv 18. 

Cea de-a doua parte a tezei de abilitare prezintă o sinteză a principalelor realizări științifice 

relevante în domeniul modelării bazate pe agenți și al teoriei sistemelor gri. Această parte este 

structurată în cinci capitole. Fiecare capitol are în vedere lucrări cu caracter destul de eterogen 

și demarează cu o parte introductivă, în care este subliniată necesitatea cercetării, urmată de o 

parte centrală formată, de cele mai multe ori, din două aplicații în care sunt prezentate 

principalele  rezultate obținute în cercetare și se încheie cu o parte de concluzii.   

Primul capitol prezintă succint importanța modelării bazate pe agenți și a teoriei sistemelor 

gri în aplicațiile din domeniul economic și realizează o analiză critică a lucrărilor pe cele două 

domenii. În cazul modelării bazate pe agenți, sunt subliniate principalele avantaje aduse de acest 

tip de modelare în comparație cu metodele clasice de modelare bazate pe ecuații prin discutarea 

unor serii de aspecte care țin de modul de lucru, descrierea modelului, gradul de înțelegere al 

acestuia de către persoanele care nu au fost implicate în procesul de modelare, nivelul de 

eterogenitate al elementelor implicate în procesul de modelare, nivelul de cunoaștere al celui 

care realizează modelul, tipul de abordare a fenomenului, cauzalitate, etc. În cadrul aceluiași 

capitol, câteva elemente care țin de teoria sistemelor gri sunt expuse, o parte dintre acestea fiind 

punctele centrale ale discursului cu titlul ”Not Black. Not even White. Definitively Grey 

Economic Systems” susținut în anul 2013 în cadrul conferinței IEEE International Conference 

on Grey Systems and Intelligent Services, conferință indexată ISI. Astfel, se arată că trăim într-

o lume ”gri”, în care o atenție sporită trebuie acordată surselor de proveniență ale incertitudinii 

și impactului acestora asupra rezultatelor obținute.   



Capitolele 2 - 5  prezintă modalitatea în care modelarea bazată pe agenți a fost utilizată în 

cercetările realizate de autoare pentru a investiga și a îmbunătăți diferite aspecte economice 

legate de modelarea și eficientizarea procesul de îmbarcare în avion atât în cazul îmbarcării pe 

ușa din față a aeronavei cât și prin utilizarea ambelor uși de acces, îmbunătățirea timpului de  

evacuare din sălile de clasă și a amfiteatrelor cu podea înclinată și modelarea comportamentului 

consumatorilor cu privire la utilizarea produselor ”prietenoase cu mediul”.  

Astfel, capitolul 2 prezintă principalele modalități de îmbarcare în avion din literatură cu 

scopul de le a testa în aceleași condiții și de a analiza care dintre acestea produce un timp mai 

mic de îmbarcare. În acest scop, un model bazat pe agenți este creat în NetLogo și simulat prin 

modificarea rând pe rând a anumitor parametri. Printre rezultatele simulării se numără 

ierarhizarea metodelor de îmbarcare în avion prin testarea acestora în aceleași condiții și analiza 

influenței pe care diferitele interferențe pe rând și pe culoar, care pot să apară în cadrul 

procesului de îmbarcare, o au asupra duratei de îmbarcare. Pe baza simulărilor s-a constatat că 

metoda care generează cel mai mic timp de îmbarcare deține reguli de îmbarcare bune (de tipul 

”din-spate-în-față”) și un număr mai mare de interferențe paralele pe rând și / sau pe culoar. 

Astfel, un rezultat important este acela că atunci când se dorește propunerea unei noi metode 

de îmbarcare, ar trebui să se ia în considerare utilizarea regulii "din-spate-în-față", împreună cu 

posibilitatea de a avea simultan interferențe paralele pe rând sau pe culoar în diferite părți ale 

aeronavei. Utilizând teoria sistemelor gri s-a constat că numărul de persoane care aduc un bagaj 

de mână în cabina avionului și au nevoie de timp pentru a-l așeza în compartimentul de deasupra 

capului reprezintă este un factor determinant al creșterii timpului de îmbarcare, urmat de gradul 

de ocupare al avionului, dimensiunea avionului și numărul de persoane cu bagaj de mână care 

nu necesită depozitarea acestuia în compartimentul de deasupra capului.  

Rezultatele obținute în capitolul 2 sunt utilizate în capitolul 3, în care am propus 14 metode 

de îmbarcare în avion pe două uși. S-a constatat că metoda ”din-spate-în-față” pe două uși 

îmbunătățește timpul de îmbarcare în avion cu 8.91% față de metoda clasică de îmbarcare. Mai 

mult, celelalte 13 metode propuse, care au la bază abordarea ”din-spate-în-față” și ”piramidă-

inversată”, reduc timpul de îmbarcare cu un procent situat între 5.6% și 36.6% față de prima 

metodă propusă, ”din-spate-în-față”. Având în vedere numărul de zboruri de pe aeroporturile 

europene în care autobuzele de transfer se folosesc în mare măsură și previziunile legate de 

tendința crescătoare în folosirea acestora, reducerea costurilor prin utilizarea unor metode de 

îmbarcare mai bune este considerabilă, în timp ce efortul pentru compania aeriană de a segrega 

pasagerii în două grupurile înainte de îmbarcarea în autobuzele de transfer sunt moderate.  

Capitolul 4 utilizează modelarea bazată pe agenți pentru a determina modalitatea de 

amplasare a băncilor într-o sală de clasă prevăzută cu două ieșiri și dintr-un amfiteatru cu podea 

înclinată și două ieșiri. Pentru a crea modelul bazat pe agenți, o serie de caracteristici au fost 

atribuite agenților, astfel încât să se comporte cât mai apropiat de persoanele aflate într-o 

situație de evacuare. De asemenea, diferitele caracteristici ale agenților sunt configurabile, 

permițând modelului să fie adaptat diferitelor categorii de persoane care se află într-un proces 

de evacuare (de exemplu, persoane cu vârste diferite sau cu proprietăți fizice diferite). Pentru 

situația sălilor cu podea înclinată, un studiu de caz a fost realizat și au  fost extrase o serie de 

date referitoare la profilul persoanelor investigate și la decizia pe care au luat-o în procesul de 

evacuare referitor la selectarea uneia dintre ieșiri. Pe baza simulărilor, s-a determinat 

configurația băncilor și a scaunelor în cele două săli analizate care asigură cel mai mic timp de 

evacuare.  



Capitolul 5 prezintă modalitatea în care modelarea bazată pe agenți poate fi folosită pentru 

a surprinde comportamentului pe care îl au diferiți decidenți economici, atunci când se află în 

fața unei anumite situații, cum ar fi decizia de a achiziționa produse ”prietenoase cu mediul” și 

care este rolul influenței exercitate de ”prietenii” acestora de pe rețelele sociale online în decizia 

luată.  Pentru a extrage informații cu privire la această influență manifestată atât prin conversații 

cu "prietenii" desfășurate în mediile online, cât și prin frecvența expunerii la reclame cu privire 

la avantajele aduse mediului de utilizarea acestor produse, un chestionar a fost creat și validat 

utilizând SPSS AMOS 22.0.0. Au fost utilizate o serie de criterii de validare și, ca rezultat, 

chestionarul a fost validat din punct de vedere al uni-dimensionalității, fezabilității, validității 

convergente și similitudinii. Modelul a fost utilizat pentru simularea diferitelor scenarii legate 

de expunerea consumatorilor la reclame și discuții în mediul online. A fost efectuată o analiză 

a senzitivității, care arată importanța expunerii în mediul online față de cele două tipuri de 

produse prietenoase cu mediul care au fost luate în considerare: bunuri de folosință curentă și 

bunuri de folosința îndelungată. Rezultatele au arătat că o creștere a expunerii pe rețelele sociale 

online poate avea un impact pozitiv asupra adoptării produselor ecologice. 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 scăzând cu mai 

mult de 37%. O parte dintre rezultatele aferente acestui capitol au la bază cercetările efectuate 

în timpul studiilor postdoctorale desfășurate în perioada 2014-2015 în cadrul proiectului 

desfășurat în Academia de Studii Economice din București, POSDRU/159/1.5/S/138907-

”Excelență în cercetarea științifică, inter-disciplinară, doctorală și postdoctorală, în domeniile 

Economic, Social și Medical – EXCELIS”. Pe baza acestor cercetări s-a conchis că rețelele 

sociale online pot influența comportamentul consumatorilor în ceea ce privește achiziționarea 

de produse/servicii și imaginea acestora despre firme, paginile de socializare ale firmelor jucând 

un rol important în formarea opiniilor la nivel de rețea socială. Firmele pot beneficia de această 

situație prin conștientizarea și depunerea de eforturi în deținerea, întreținea și formarea unei 

comunități sociale online în jurul mărcii promovate, care să faciliteze accesul consumatorilor 

la informație și să îi implice pe aceștia în participarea activă la crearea de conținut pe aceste 

pagini și la distribuirea acestuia în propriile rețele online. 

Cea de a treia parte a tezei de abilitare cuprinde planul de dezvoltare al carierei academice, 

științifice și profesionale și vizează trei direcții: activitatea educațională, activitatea de cercetare 

și corelarea activității de cercetare cu cea educațională. Activitățile de cercetare-dezvoltare-

inovare științifică vor fi continuate printr-o abordare interdisciplinară a domeniului Ciberneticii 

și Statisticii Economice, având ca perspectivă continuarea utilizării modelării bazate pe agenți 

și a teoriei sistemelor gri în aplicațiile economice și intensificarea relațiilor parteneriale cu 

universitățile și cercetătorii cu interese în aceste arii. În plan didactic, obiectivul vizează 

creșterea calității activităților de predare, dezvoltarea de noi cursuri universitare de licență şi de 

masterat,  în paralel cu îmbunătățirea celor actuale, încurajarea studenților în continuarea şi 

întregirea studiilor efectuate prin accesarea programelor de masterat, doctorat şi/sau stagii de 

mobilitate şi insuflarea dorinței de continuă cunoaștere şi încurajarea participării studenților la 

manifestări științifice: simpozioane, conferințe, cercuri de cercetare și sesiuni de comunicări 

științifice.  

Teza de abilitare se încheie cu prezentarea bibliografiei și a anexelor.  


