
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI 

Școala doctorală: Informatică Economică 

Domeniul: Informatică Economică 

 

 

 

 

 

TEZĂ DE ABILITARE 

SOLUȚII INTELIGENTE PENTRU ADAPTAREA ȘI 

INTEGRAREA DATELOR ETEROGENE ÎN APLICAȚII 

ECONOMICE 

~ REZUMAT ~ 

 

 

 

Candidat: Conf. dr. Adriana Elena Dârdală 

 

 

București, 2017 



Teza de abilitare intitulată “Soluții inteligente pentru adaptarea și integrarea datelor eterogene 

în aplicații economice” sintetizează realizările ştiinţifice, academice şi profesionale din perioada 

ulterioară obținerii titlului de doctor în domeniul Cibernetică și Statistică Economică, în baza Ordinului 

Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 632/21.03.2007.  

Teza de abilitare este structurată în două părți, incluzând 5 capitole. Prima parte este cea mai 

consistentă și prezintă principalele rezultate științifice obținute și publicate ulterior finalizării stagiului 

doctoral, contribuțiile și elementele de originalitate ale rezultatelor cercetării, în contextul cercetărilor 

de top din domeniu. În partea a doua sunt prezentate concis principalele realizări academice, științifice 

și profesionale, precum și direcțiile viitoare de dezvoltare a carierei universitare, academice şi 

propunerile de dezvoltare a activitățiilor de cercetare ştiinţifică. Teza de abilitare include o listă cu 

referințe bibliografice, în care sunt incluse şi propriile realizări ştiinţifice prezentate în lucrare. 

Activitatea de cercetare din perioada postdoctorală s-a bazat pe munca în echipă și s-a 

desfășurat pe trei direcții de cercetare, corelate cu direcţiile prioritare de cercetare–dezvoltare ale 

programelor naționale și internaționale, și anume: soluții inteligente pentru adaptarea și integrarea 

datelor multimedia în aplicații economice, soluții inteligente pentru adaptarea și integrarea datelor 

spațiale în aplicații economice și soluții inteligente pentru identificarea comportamentul consumatorilor 

de energie și integrarea  acestuia în modele economice. Aceste direcții de cercetare sunt încă active 

și sunt corelate cu disciplinele la care lucrez, în calitatea de conferențiar universitar la Departamentului 

de Informatică și Cibernetică Economică, din Academia de Studii Economice București, sau cu 

proiectele de cercetare la care particip sau am participat. Direcțiile de cercetare în care activez 

interacționează între ele, producând rezultate cu impact și aplicabilitate în domeniul în care acestea 

sunt publicate. Aceste contribuții au generat o serie de citări (peste 150 citări, conform Google 

Scholar), o parte dintre ele fiind în publicații apărute în jurnale de top cotate ISI Thomson.  

Activitatea de cercetare desfășurată ulterior susținerii tezei de doctorat intitulată ”Integrarea 

datelor neconvenționale în aplicații economice distribuite” reprezintă, în parte, o continuare la nivel 

avansat a cercetărilor doctorale. Cercetările întreprinse în domeniul soluțiilor inteligente pentru 

adaptarea și integrarea datelor multimedia în aplicații economice au constat în: dezvoltarea unor 

soluții inteligente de adaptare și integrare a resurselor multimedia la caracteristicile dispozitivelor și la 

preferințele utilizatorilor, a unor soluții inteligente pentru adaptarea resurselor multimedia și integrarea 



acestora în vederea dezvoltării sistemelor de m-learning, a unei soluții de optimizare a adaptării 

conținutului multimedia folosind tehnici de recunoaștere a conținutului multimedia și a unui sistem 

multimedia distribuit pentru optimizarea interacțiunii om-calculator. Rezultatele cercetărilor 

desfășurate pe această direcție au fost diseminate în 2 cărți de specialitate și prin publicarea a 12 

lucrări în reviste științifice importante sau prezentate la conferințe internaționale de top.  

Cercetările în domeniul soluțiilor inteligente pentru adaptarea și integrarea datelor spațiale în 

aplicații economice au avut ca rezultat o serie de soluții inteligente pentru adaptarea și integrarea 

datelor spațiale cu datele economice, utilizate pentru identificarea și analiza clusterelor regionale din 

România. O altă temă abordată a constat în definirea unor soluții inteligente pentru vizualizarea 

datelor statistice în GIS. În acest context am propus o soluție originală de vizualizare a indicatorilor 

statistici cu distribuție teritorială, folosind cartograme 3D. Am propus soluții de automatizare a 

identificării aglomerărilor economice de tip cluster și de analiză a influenței aglomerărilor de tip cluster, 

în diferite domenii de activitate precum: antreprenoriat, inovare și în domeniul energetic. Soluțiile 

inteligente propuse au fost implementate sub forma unor componente software și au fost aplicate 

pentru cazul României. Rezultatele cercetărilor desfășurate în această direcție au fost diseminate în 

22 lucrări științifice, publicate în reviste de specialitate sau prezentate la conferințe internaționale de 

prestigiu din domeniu, dintre care 2 în reviste cotate ISI Thomson, cu AIS nenul. 

Recent, aria cercetărilor s-a extins orientându-se către dezvoltarea de soluții inteligente pentru 

automatizarea identificării tipologiilor de consumatori de energie în funcție de comportamentul 

acestora și a unor soluții inteligente pentru adaptarea și integrarea informațiilor referitoare la 

comportamentul consumatorilor în modele economice. Rezultatele cercetărilor desfășurate pe 

această direcție s-au concretizat în 10 lucrări științifice, publicate în reviste de specialitate sau 

prezentate la conferințe internaționale, dintre care 2 articole au fost publicate în reviste indexate ISI 

Thomson, cu AIS nenul. 

Cele trei direcţii de cercetare sunt  analizate  din  perspectiva noilor soluții inteligente 

prezentate în literatura de specialitate, pentru adaptarea și integrarea datelor cu tipuri eterogene și 

preluate din surse eterogene și utilizarea acestora în aplicații economice.   

În cei 10 ani de la obținerea titlului de doctor am fost co-autoare a 3 cărți de specialitate, a 

unui capitol publicat într-un volum colectiv, a 4 articole publicate în jurnale indexate ISI cu AIS nenul, 



17 articole publicate în reviste îndexate BDI, a 23 comunicări prezentate la conferințe internaționale 

de prestigiu. În aceași perioadă am participat în echipele a 3 proiecte internaționale și a 8 proiecte 

naționale de cercetare, toate câștigate prin competiție, la unul având calitatea de responsabil de 

proiect. 

În perioada derulării cercetărilor doctorale și post-doctorale am menţinut legătura cu mediul 

economic de afaceri, având astfel oportunitatea de a aplica cunoştinţele teoretice şi acumulând, în 

acelaşi timp, o vastă experienţă profesională şi know-how în domeniul Informaticii economice. 

Activităţile didactice și profesionale s-au concretizate în susţinerea de cursuri şi seminarii 

incluse în planurile de învățământ ale programelor de licenţă şi masterat ale facultăţilor din cadrul 

Academiei de Studii Economice, în publicarea de materiale didactice, în îndrumarea absolvenților în 

activitatea de elaborare a lucrărilor de licenţă, a masteranzilor în elaborarea lucrărilor de disertaţie și 

a activității de cercetare a doctoranzilor, în calitate de membru în comisiile de îndrumare.  

Sunt membru în colectivele de evaluare a unor reviste științifice, a unor conferințe naționale și 

internaționale, organizații profesionale și știițifice prestigioase din domeniul Informaticii economice. 

Plecând de la experiența acumulată și de la rezultatele obținute până în prezent, în partea a doua a 

tezei de abilitare, am realizat propuneri de dezvoltare a propriei cariere profesionale, științifice şi 

academice. 

 


