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Rezumat 

Teza de abilitare “Analiza volumelor mari de date și soluții blockchain” reprezintă o sinteză a 

realizărilor obținute de candidat, Lector univ. dr. Simona-Vasilica Oprea, în cercetare și în 

activitățile didactice desfășurate după susținerea tezei de doctorat “Soluții informatice de 

asistare a deciziilor privind optimizarea consumului de energie electrică în rețele inteligente de 

tip smart grid”, care a avut loc în septembrie 2017. De asemenea, teza evidențiază planul de 

perspectivă privind dezvoltarea carierei profesionale, vizând cele două direcții: activități 

didactice și cercetare. 

Teza este structurată în patru capitole în care sunt prezentate cele patru axe principale de 

cercetare studiate de candidată, fiind evidențiate realizările științifice și proiectele de cercetare 

coordonate de candidată sau în care aceasta a participat: 1) Internet of Things (IoT) și 

managementul datelor; 2) analiza volumelor mari de date – metode de analiză predictivă și 

tehnici de machine learning; 3) analiza volumelor mari de date – metode de analiză 

prescriptivă; 4) soluții blockchain. 

Progresul înregistrat de tehnologia senzorilor și Tehnologia Informației și Comunicațiilor 

(TIC) implică cerințe provocatoare privind managementul datelor. Astfel, volumul, viteza și 

varietatea datelor generate de senzori, fișierele de tip log ale aplicațiilor, dispozitivele de 

stocare și cele controlabile, integrate în sisteme IoT, sunt într-o continuă expansiune.  

Apariția dispozitivelor controlabile, a senzorilor și a modelelor de business, care au ca țintă 

consumatorii, prosumerii, operatorii de rețele de transport și de distribuție, operatorul de 

sistem, agregatorii și furnizorii de energie electrică, au facilitat crearea unor noi soluții pentru 

managementul datelor. Ca urmare, în primul capitol este prezentată cercetarea privind 

dezvoltarea IoT și managementul datelor. Rezultatele obținute au fost diseminate în reviste 

indexate în Q1 și Q2: (S. V. Oprea et al., 2018d), (Oprea et al., 2021a), (Teimourzadeh et al., 

2020), (S. V. Oprea et al., 2018e), (Oprea et al., 2019d), din care, în patru articole, candidata 

este primul autor. Acestea au fost publicate în revistele: IEEE Access (IEEE), Sensors (MDPI) 

and Sustainability (MDPI). 

De asemenea, potențialul flexibilității consumatorilor de energie electrică, din punctul de 

vedere al controlabilității dispozitivelor pe care le dețin, este analizat într-un studiu aflat în 

derulare, care este dedicat optimizării consumului și facilităților oferite de IoT care 

îmbunătățesc semnificativ rezultatele obținute. 
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Pe măsură ce rolul și implicarea consumatorilor, prosumerilor, furnizorilor și operatorilor de 

rețele este în continuă schimbare, sunt necesare soluții predictive în contextul volumelor mari 

de date, implementate cu algoritmi de Machine Learning (ML). Astfel, în capitolul doi sunt 

prezentate articolele referitoare la analiza volumelor mari de date și algoritmi ML predictivi, 

publicate în reviste ISI prestigioase indexate în Q1/Q2 și în volumele conferințelor 

internaționale: (Pîrjan et al., 2017), (S. V. Oprea et al., 2018f), (Oprea et al., 2021b), (S.-V. 

Oprea et al., 2020b), (Oprea and Bara, 2020), (S.-V. Oprea et al., 2018), (Oprea and Bara, 

2019), (S. V. Oprea and Bâra, 2020), (Preda et al., 2018). În șapte dintre aceste articole 

candidata este primul autor. Aceste articole au fost publicate în următoarele jurnale ISI: 

Computers in Industry (Elsevier), Computers & Electrical Engineering (Elsevier), IEEE 

Access (IEEE), Symmetry (MDPI), Sustainability (MDPI) and Energies (MDPI). 

În plus, metodele de analiză predictivă bazate pe algoritmi ML supervizați și nesupervizați 

(cum ar fi detectarea anomaliilor) au fost recent abordate utilizând diverse seturi de date 

generate de contorizarea tradițională (analogă) precum și cea inteligentă (digitală) pentru a 

identifica consumatorii de energie electrică cu suspiciuni în ceea ce privește consumul de 

energie electrică. Aceste analize au fost finalizate și sunt în prezent în curs de evaluare. 

Totodată, candidata a inițiat o serie de studii referitoare la problemele de optimizare a 

consumului de energie electrică pe măsură ce au apărut din ce în ce mai multe dispozitive 

inteligente care trebuie integrate ținând seama de obiectivele consumatorilor, prosumerilor, 

furnizorilor și operatorilor de rețele. Candidata are o pregătire interdisciplinară, cunoscând bine 

problemele și tendințele domeniului energetic, fiind doctor în electroenergetică din anul 2009. 

Inițial, în 2017, studiile s-au concentrat pe metode bine-cunoscute aplicabile în domeniul 

optimizării consumului, cum ar fi programarea liniară în numere întregi, apoi, candidata a 

proiectat, dezvoltat și publicat algoritmi inovativi de optimizare scalabili, aplicabili atât la 

nivelul unei singure locuințe cât și mai multor locuri de consum (comunități), modelând o serie 

de restricții, funcții obiectiv și scheme tarifare diferite. 

De aceea, în al treilea capitol, au fost prezentate următoarele articole referitoare la metodele de 

optimizare diseminate în reviste prestigioase, precum: (S. V. Oprea et al., 2018a), (Oprea et al., 

2019c), (Oprea et al., 2019a), (Oprea et al., 2017),  (Tör et al., 2020) (Teimourzadeh et al., 

2019), din care, în patru dintre acestea, candidata este prim autor. Aceste articole au fost 

publicate în Computers & Industrial Engineering (Elsevier), Journal of Modern Power Systems 

and Clean Energy (Springer), Electrical Engineering & Computer Sciences (TUBITAK) și 

IEEE Access (IEEE). 
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Suplimentar, algoritmii de optimizare au fost îmbunătățiți considerabil prin teoria jocurilor, 

mai exact printr-un joc dinamic de tip Stackelberg non-zero-sum, în care consumatorii 

optimizează funcționarea dispozitivelor programabile, trimit programul de consum pentru 

următoarele 24 ore furnizorului de energie electrică și primesc tarifele orare într-un proces 

iterativ până când economiile și indexul de aplatizare sunt maximizate. Furnizorul ajustează 

tarifele în funcție de consumul orar la nivelul comunității. Astfel, a fost demonstrat că 

optimizarea într-o singură iterație nu este la fel de satisfăcătoare în comparație cu algoritmul 

bazat pe teoria jocurilor și că rezultatele sunt influențate în mare măsură de gradul de 

flexibilitate al dispozitivelor. Ca urmare a faptului că optimizarea în iterații multiple este mai 

complexă, aceasta poate fi implementată sub forma unui proces automat care utilizează ML cu 

acționarea directă, de la distanță, prin dispozitive de tip IoT care să faciliteze procesul și să îi 

îmbunătățească eficiența. Acest studiu este finalizat și se află în curs de evaluare. 

De asemenea, următoarele articole (Cebeci et al., 2018), (S.-V. Oprea et al., 2020a), (S. V. 

Oprea et al., 2020b) referitoare la metode de simulare a proceselor economice în domeniul 

energiei, precum: funcționarea rețelelor și a pieței de energie electrică, implicând tranzacțiile 

pe diverse segmente de piață, au fost publicate în reviste prestigioase indexate ISI Q1 și Q2, 

cum ar fi: IEEE Transactions of Sustainable Energy (IEEE), IEEE Access (IEEE), 

Sustainability (MDPI). De asemenea, o serie de metode de simulare au fost implementate în 

următoarele articole, publicate în conferințe ISI proceedings: (S. V. Oprea et al., 2018c), (Ozen 

et al., 2018), (Oǧuz et al., 2018), (Oprea and Bâra, 2017a), (S. V. Oprea et al., 2018b).  

Potențialul de generare-consum al energiei electrice la nivel local și oportunitățile de 

tranzacționare a surplusului au influențat cercetarea efectuată de candidată în domeniul 

blockchain care facilitează crearea unei platforme de tranzacționare, care să includă și aspecte 

privind decontarea. 

Mecanismele locale de tranzacționare de tip peer-to-peer bazate pe platforme blockchain au 

fost inițial investigate în articolul (S.-V. Oprea and Bâra, 2020). De asemenea, potențialul 

soluțiilor blockchain a fost analizat în (OPREA et al., 2019).  

Ulterior, patru mecanisme de tranzacționare bazate pe licitații (Uniform Price, Pay-as-Bid, 

Generalised Second-Price, Vickrey-Clark-Groves) au fost abordate în (Oprea and Bâra, 2021), 

propunând un mecanism care să îmbunătățească semnificativ modalitatea de stabilire a 

prețurilor care să ofere mai multe posibilități de tranzacționare a energiei electrice produsă 

local. Astfel, este încurajat comerțul cu energia electrică produsă local de către prosumeri. 



Academia de Studii Economice din București 
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică 

5 | P a g i n a  
 

De asemenea, în (S. V. Oprea et al., 2020a) au fost propuse două metode de decontare, care au 

fost comparate cu metoda clasică de decontare, beneficiind atât consumatorii, cât și prosumerii. 

Astfel, în capitolul patru au fost prezentate următoarele articole referitoare la tehnologia 

blockchain care facilitează soluții de tranzacționare pentru prosumeri: (S.-V. Oprea and Bâra, 

2020), (OPREA et al., 2019), (Oprea and Bâra, 2021), (S. V. Oprea et al., 2020a). Dintre 

acestea articolele (Oprea and Bâra, 2021) și (S. V. Oprea et al., 2020a) au fost publicate în 

reviste prestigioase Q1: Energy Policy (Elsevier), IEEE Access (IEEE). 

Suplimentar, un studiu privind tranzacționarea și decontarea, implementarea logicii de business 

prin intermediul contractelor “smart”, beneficiile blockchain în tranzacționarea energiei 

electrice produse local se află în prezent în curs de evaluare. 

Cercetările realizate în cadrul acestor articole reprezintă rezultatele cercetării științifice 

desfășurate în următoarele proiecte de cercetare coordonate de către candidată sau în care 

aceasta a participat în ultimii cinci ani. Astfel, candidata a coordonat în calitate de director 3 

proiecte de cercetare (PN-III-P2-2.1-BG-2016-0286, Contract 77BG/2016, Acronim: 

SMART-OPTIM 2016-2018; H2020-ERANET 2018-2022, Contract 71/2018, Acronim: 

SMART-MLA; și PN-III-P2-2.1-PED-2019-1198, Contract 462/2020, Acronim 

BIGDATA4GRID, 2020-2022) și a fost membră în 2 proiecte de cercetare (PN-III-P2-2.1-

PTE-2016-0032, Contract 4PTE/06/10/2016, Acronim: OPTIM-PV, 2016-2018; și COP, 

Contract 62/2016, ERDF, Acronim SMARTRADE 2016-2020). 

De asemenea, teza include planul de perspectivă privind dezvoltarea carierei profesionale a 

candidatei din punct de vedere al activităților didactice și de cercetare, precum și bibliografia 

care a stat la baza conceperii acestei teze. În această secțiune, candidata evidențiază capacitatea 

de a realiza materiale didactice, de a forma si coordona echipe de cercetare, implicând studenți 

de la programele de licență, masterat și doctorat în proiecte și în activitatea diseminare. 

În concluzie, candidata a fost membră sau coordonator în 7 proiecte naționale și internaționale 

de cercetare, a publicat 7 cărți și 3 capitole în volume colective, 30 de articole ISI (din care 20 

ca prim autor) în reviste prestigioase din Core Economics și Infoeconomics precum: Energy 

Policy, Computers in Industry, Computers & Industrial Engineering, Computers & Electrical 

Engineering, IEEE Transactions on Sustainable Energy, etc. Candidata a publicat peste 62 

articole la conferințe și în reviste indexate în cel puțin două baze de date internaționale. 

În prezent, candidata coordonează 8 studii în derulare cu privire la tehnologia blockchain, 

algoritmi de ML, metode de asigurare a flexibilității în rețelele electrice, metode de optimizare 
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a consumului cu ajutorul conceptelor din teoria jocurilor, algoritmi de alocare a costurilor. 

Aceste cercetări vor fi diseminate în articole ISI, o mare parte dintre acestea fiind în prezent în 

evaluare.  

De asemenea, candidata a publicat peste 20 de articole împreună cu studenți din diferite 

programe (licență, masterat, doctorat) din cadrul Academiei de Studii Economice, Facultatea 

de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, precum și Scolii Doctorale în Informatică 

Economică, dovedind o bună capacitate de a forma și de a coordona echipe de cercetare. 

Prin articolele publicate în reviste prestigioase, vizibilitatea pe plan internațional a candidatei 

a crescut, precum și oportunitatea de a coopera în proiecte de cercetare cu cercetători din 

universități, companii și instituții europene. 

 


