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CUVINTE CHEIE 
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REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

 

Obiectivul general al cercetării doctorale este analiza sezonalității diferitelor variabile 

macroeconomice, atât la nivelul României, cât și al anumitor țări din Uniunea Europeană și 

identificarea celor mai potrivite metode de ajustare sezonieră a seriilor de date. Astfel, va fi 

posibilă descrierea acestor serii de date, evaluarea tendințelor și anticiparea evoluției.  

 

           Obiectivele specifice ale cercetării, care vor dirija activitatea și vor asigura continuitate 

pe parcursul perioadei în care cercetarea este efectuată, pot fi structurate astfel:  

 Identificarea caracteristicilor seriilor de date analizate, întrucât acestea stau la baza 

alegerii direcțiilor de acțiune; 

 Estimarea efectului de calendar asupra seriilor de date macroeconomice analizate; 

 Verificarea existenței valorilor aberante și alegerea celei mai potrivite metode de 

tratament al acestora; 

 Identificarea metodelor potrivite de ajustare, în funcție de specificul fiecărei serie; 

 Explicarea variațiilor constatate în contextul stabilirii metodelor potrivite de ajustare, 

cu scopul obținerii unor date corecte. 

Lucrarea este structurată în 4 capitole, astfel: 

 Ajustarea sezonieră a seriilor referitoare la comerțul exterior din România, la nivel de 

județe. Scopul acestui capitol este evidențierea importanței eliminării efectelor 

sezoniere, atunci când există dovezi că acestea sunt prezente în seriile de date. În acest 

fel, evoluția seriilor de date referitoare la import și export poate fi evaluată în mod 

corect, aceasta oferind informații utile în contextul dezvoltării economice. În plus, sunt 

prezentate și avantajele utilizării datelor la nivel dezagregat în procesul de luare a 

deciziilor; 

 Comparație între ajustarea sezonieră a Produsului intern brut în prețuri medii (anul 

2000) și Produsul intern brut în prețuri curente. Analiza efectului inflației în procesul 

de ajustare sezonieră. Acest studiu de caz își propuse să identifice și să analizeze, în 

cazul în care există, efectele prezenței inflației în seriile de date corespunzătoare 



Produsului intern brut exprimat în prețuri curente, comparativ cu cel exprimat în prețuri 

comparabile, atunci când aceste serii sunt ajustate sezonier; 

 Testarea JDemetra+ versiunea 2.2.2 (metoda TRAMO/SEATS). Prin intermediul 

acestui capitol, se urmărește evidențierea importanței testării versiunilor noi ale 

programelor open-source, precum și identificarea aspectelor referitoare la calitatea 

versiunii noi a pachetului software JDemetra+ și evidențierea celor mai importante teste 

implementate, care contribuie la obținerea unor date ajustate corect; 

 Cercetare privind utilizarea JDemetra+ pentru ajustarea sezonieră. Acest capitol 

ilustrează importanța luării în considerare a opiniilor utilizatorilor în cadrul 

îmbunătățirii calității aplicațiilor software. De asemenea, își propune să identifice, prin 

intermediul unui chestionar, preferințele diferitelor categorii de utilizatori ai 

programului JDemetra+, cu privire la testele de ajustare sezonieră, dar și la alte 

funcționalități ale programului. 


