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Rezumat 

 

Tranziția spre societatea cunoașterii are impact în toate domeniile de activitate, aducând 
cu sine un val iminent de schimbări care se resimt în primul rând în domeniul tehnologiei 
informației.  

Daca, prin definiție,  sistemul informatic se ocupa de culegerea, transmiterea, stocarea, 
prelucrarea automata a datelor și extragerea  informațiilor din acestea,  perspectiva s-a schimbat 
mult o data cu trecerea timpului. Un mare pas înainte l-a reprezentat apariția sistemelor 
integrate, care au oferit continuitate și coerenta fluxurilor informaționale dintr-o organizație, 
permițând o viziune de ansamblu asupra realităților referitoare la resursele materiale, umane și 
financiare. Integrarea a trecut de la simplul nivel al datelor, la nivelul proceselor economice, 
ajungând-se la dezvoltarea unei ramuri dedicate produselor pentru managementul automat al 
proceselor. 

Sistemele pentru inteligenta afacerilor au venit cu soluții destinate managementului, 
permițând extragerea și vizualizarea informațiilor necesare în funcție de nevoile decidentului. 
Acestea au adăugat un plus de performanta și viteza, flexibilitate și complexitate a analizelor 
realizate din mai multe perspective în același timp, dar a permis și o filtrare automata a 
informațiilor oferite utilizatorului final. 

Odată cu dezvoltarea Internetului, comunicarea a devenit mult mai facila, apărând  
conceptul de întreprindere extinsa care integrează fluxurile informaționale ce depășesc granițele 
întreprinderii. Clienți, furnizori, parteneri de business au la îndemâna numeroase interfețe prin 
care interacționează în mod direct cu sistemul intern al organizației. Pe de alta parte, Internetul 
a făcut posibila accesarea și utilizarea resurselor și aplicațiilor în cloud, iar dezvoltarea 
tehnologiei cloud-computing aproape a înlăturat barierele impuse de capacitățile de stocare și 
procesare. Combinația de dispozitive și spatii inteligente care funcționează datorita tehnologiei 
Internet of Things, rețelele de socializare, aplicațiile mobile, sunt de asemenea componente care 
au o cunoscut un progres rapid, generează volume mari de date și au un impact important asupra 
modului de comunicare și desfășurare a activităților în societate.  

Acesta este contextul apariției fenomenului Big Data din ultimii ani, datele fiind  
caracterizate de un volum foarte mare,  o tipologie foarte variata (date structurate, 
semistructurate, nestructurate), un ritm accelerat de producerea de noi date,  ceea ce generează 
dificultăți în culegerea, curățarea  și procesarea datelor lor utilizând metodele clasice. Pentru a 
valorifica datele colectate din toate aceste surse și a obține o acumulare de cunoștințe este 
necesara o combinare a metodelor de managementul cunoștințelor cu metode statistice și 
elemente de inteligenta artificiala: data mining, machine learning, agenți inteligenți ș.a.m.d.  

Urmărind aceasta evoluție, cercetările mele postdoctorale s-au concentrat pe trei mari 
direcții, urmărite și în structura lucrării: 

1. Integrarea sistemelor informatice – o provocare pentru mediul corporatist și 
academic 

Intr-o prima etapa am abordat domeniul sistemelor informatice integrate și a modului 
de implementare a acestora - cu accent pe zona de sisteme destinate mediului universitar. Acesta 
direcție a fost mult facilitata de colaborarea cu mediul de business. Adaptarea sistemului 
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educațional romanesc la standardele europene impuse de procesul Bologna  a făcut ca 
instituțiile de învățământ superior sa acorde o atenție speciala aspectelor legate de 
managementul proceselor educaționale. Plecând de la analiza soluțiilor adoptate de alte tari 
europene, dar și a ofertelor de sisteme pentru management universitar existente pe piața au fost 
evidențiate principalele cerințe pentru un mediu universitar integrat și a fost propusa o 
arhitectura de baza pentru  un astfel de sistem. Pasul următor a fost implementarea unui astfel 
de sistem de management performant al proceselor academice în cinci dintre marile universități 
românești, în cadrul unui proiect internațional cu finanțare europeana în care am beneficiat de 
sprijinul și experiența consorțiului italian CINECA. 

Rezultatele cercetării in acesta prima direcție s-au  concretizat sub forma a doua cărți, 
doua articole ISI, noua articole în reviste indexate în baze de date internaționale, noua lucrări 
prezentate la conferințe internaționale. 

2. Utilizarea business intelligence pentru îmbunătățirea procesului decizional 

In a doua parte a tezei am pornit de la implementarea sistemelor de business intelligence 
în contextul soluțiilor integrate de tip Enterprise Resource Management (ERP), punând în 
discuție metode de îmbunătățire a accesului la date. Rămânând în domeniul sistemelor 
informatice integrate, am propus o arhitectura pentru a adaugă facilitați de business intelligence 
în timp real unui sistem multiagent pentru managementul lanțului de aprovizionare (SCM). 

Universitățile sunt un potențial beneficiar al soluțiilor de business intelligence pentru 
măsurarea, monitorizarea și managementul mai eficient al performantelor. Lucrarea prezinta  
soluții de asistare a deciziei pentru managementul proceselor academice, cu accent pe zona de 
e-learning și de management al rezultatelor cercetării.  

Rezultatele cercetării în acesta direcție s-au  concretizat sub forma a trei cărți, patru 
articole reviste indexate în baze de date internaționale și șase lucrări prezentate la conferințe 
internaționale. 

3. Impactul noilor tehnologii informatice asupra activităților economice și academice 

A treia parte surprinde modul în care noile tehnologii informatice influențează modul în 
care firmele reușesc sa își gestioneze resursele și sa extragă cunoștințe valoroase din volumul 
imens de date disponibile, transformându-le în profit. Lucrarea abordează problema carentei de 
specialiști IT de pe piața și propune un model de previzionare a cererii de specialiști care va fi 
înregistrata pe piața romanesca pana în anul 2020, ținând cont și de mobilitatea forței de munca. 
Provocarea pe care acesta previziune o lansează către universități este de a creste numărul de 
specialiști IT într-un timp foarte scurt. Soluția propusa este aceea de includere în curricula unor 
programe non-tehnice, de profil economic, a unor cursuri care sa includă tehnologii informatice 
moderne. Procesul propus a fost elaborat, aplicat și testat în cadrul unui proiect cu finanțare 
europeana. 

Rezultatele pentru a treia direcție s-au concretizat sub forma a doua articole în reviste 
indexate ISI, doua articole în reviste indexate în baze de date internaționale și șapte lucrări 
prezentate la conferințe internaționale. 

In perioada 2007-2010 am făcut parte din echipa de implementare  a proiectului 
CNCSIS ID_863, PN II intitulat „Soluții informatice integrate pentru asigurarea unui 
management performant în universitățile românești” ale cărui principale obiective au fost: 
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realizarea unui studiu privind posibilitatea dezvoltării unui mediu universitar romanesc integrat; 
realizarea unei analize comparative a pachetelor ERP existente; analiza sistemelor ERP ca 
strategie de integrare a universităților românești; stabilirea unei schemei conceptuale a unui 
sistem ERP pentru universitățile românești. 

In perioada 2009-2012 am participat în calitate de secretar științific la implementarea 
proiectului internațional POSDRU/56/1.2./S/31541 “Modernizarea educației academice prin 
introducerea unui sistem informatic pentru managementul universităților românești (SIMUR)” 
ale cărui principale obiectiv a fost dezvoltarea unui sistem informatic pentru management 
universitar adaptat cerințelor specifice ale universităților românești, priorităților europene și 
legislației românești în vigoare.  Printre obiectivele specifice enumeram: proiectarea unei 
arhitecturi generice, flexibile și extensibile a sistemului; dezvoltarea unei soluții informatice 
integrate competitive, care sa implementeze sistemul național de calificări în învățământul 
superior și sa respecte principiile și standardele europene în domeniu; utilizarea unor tehnologii 
și instrumente performante; valorificarea competentelor profesionale existente în cadrul 
grupului. 

Un alt proiect important la care am participat în  perioada 2014-2015 a fost 
POSDRU/156/1.2/G/137499 "Dezvoltarea și modernizarea curriculei în  domeniul informaticii 
economice (DEZIE)", care si-a propus sa inițieze o reorientare a curriculei academice 
economice spre cursuri moderne (social networks, cloud computing, business intelligence, 
digital commerce, mobile programming, big data, cybersecurity), care sa ofere o pregătire 
adecvata studentilor în  privinta noului val de tehnologii 4.0.  

Ca și planuri de viitor, intenționez să continui cu direcțiile curente ale activității mele: 
utilizarea inteligentei artificiale în  business intelligence, exploatarea big data pentru obtinerea 
de avantaje competitive, propunerea de reforme curriculare pentru actualizarea ofertei 
universităților economice pentru a instrui buni specialisti în  analiza datelor. Intenționez sa 
abordez și noi domenii de cercetare, cum sunt sistemele pentru învățare adaptiva în  domeniul 
tehnologiei informatiei și utilizarea big data în  contextul orașelor inteligente.   

  Voi continua sa mă implic în  elaborarea de propuneri de proiecte în  cadrul 
competițiilor naționale și internaționale și voi asigura diseminarea rezultatelor obținute prin 
publicarea  unor cărți, articole și participarea la conferințe internaționale. Aceste rezultate vor 
fi incluse și în cursurile și seminariile pe care le coordonez pentru a asigura un nivel înalt de 
actualitate cunoștințelor transmise.   Din punct de vedere didactic, planurile mele urmăresc 
îmbunătățirea conținutului științific al cursurilor prin includerea unor informații din cele mai 
recente publicații de specialitate în domeniu, dar și obținerea unor licențe academice pentru 
utilizarea unor instrumente moderne în activitatea  practica de seminar.     

 

 

 


