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CUVINTE CHEIE: eGovernment, agenți mobili și inteligenți, interoperabilitate, logica 

fuzzy, planul anual al achizițiilor publice (PAAP). 
 

1 INTRODUCERE 

Planurile de acțiune ale Uniunii Europene își propun o accelerare în Europa a guvernării 

electronice luând în considerare faptul că fiecare cetățean al Uniunii Europene trebuie să aibă acces 

la servicii electronice prin intermediul unei interfețe web facile. E-Guvernarea necesită 

interoperabilitatea serviciilor electronice existente, care trebuie să fie fiabile și cu o rată de utilizare 

cât mai mare. Informațiile oferite cetățenilor sau societății civile (pentru transparența cheltuielii 

banului public) prin intermediul portalurilor fiecărei autorități contractante (AC), sunt reprezentate 

de: cheltuieli cu personalul; cheltuielile privind bunurile și serviciile; cheltuieli privind alte 

transferuri; cheltuieli privind proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile (FEN) sau 

buget național; cheltuieli de capital; cheltuieli privind cercetarea și dezvoltarea. Pentru a obține 

informații noi, trebuie dezvoltate și implementate metode inteligente în vederea obținerii de 

rapoarte centralizate pe baza cărora să se poată asigura transparența sau să se poată lua decizii de 

management privind eficiența programelor europene. 

Actualmente, se dorește tot mai mult automatizarea proceselor existente în cadrul autorităților 

competente în vederea diminuării costurilor administrației publice dar și creșterea eficienței 

acțiunilor administrației publice și aici putem să amintim intenția Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice (MADRP) de a realiza un sistem general pentru administrația 

publică în care toate procesele să fie automatizate sau intenția Ministerului Finanțelor Publice 

(MFP) care dorește eliminarea hârtiei din cadrul ministerului începând cu anul 2019. Printre 

avantajele acestor sisteme putem menționa disponibilitatea și exactitatea informației la nivelul 

administrației publice, într-un cuvânt creșterea eficienței în administrația publică. 

În contextul mai sus-menționat, obiectivele cercetării au plecat de la câteva întrebări de bază: 

I1. Cum se pot folosi agenții inteligenți în administrația publică centrală? 

I2. Cum se pot standardiza raportările și mări transparența cheltuirii banului public, provenit 

din Fonduri Europene Nerambursabile (FEN) sau bugetul de stat? 

I3. Se poate automatiza generarea anumitor documente cu privire la achizițiile publice, astfel 

încât factorul uman să aibă o contribuție cât mai redusă? 
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Cercetarea efectuată și prezentată în teză a avut în vedere următoarele obiective: 

• determinarea stadiului actual al cercetărilor legate de agenții mobili; 

• analiza comparată a soluțiilor de BI proprietare și open-source existente; 

• dezvoltarea unui agent inteligent care va culege date automat din cadrul portal-urilor 

existente ale administrației publice centrale, cum ar fi: 

− cheltuielile de personal; 

− cheltuieli privind bunurile și serviciile; 

− cheltuieli privind alte transferuri; 

− cheltuieli privind proiectele finanțate din FEN-uri; 

− cheltuieli de capital; 

− cheltuieli privind cercetarea și dezvoltarea; 

• elaborarea unor metode inteligente (stabilirea unor fluxuri de acțiuni, astfel încât toate 

acțiunile care conduc la un anumit rezultat să se execute automat) și implementarea lor pentru a 

obține rapoarte centralizate din datele culese, necesare luării unei decizii, cum ar fi: 

− creșterea/diminuarea costurilor cu personalul din administrația centrală implicat în 

derularea proiectelor europene; 

− creșterea/diminuarea costurilor totale cu privire la cheltuielile cu bunurile și serviciile; 

− cheltuielile totale cu proiectele implementate din FEN-uri, de unde se poate concluziona 

eficienta programelor europene, etc. 

• dezvoltarea unei scheme XML (Extensible Markup Language) pentru utilizarea automată 

a datelor/rapoartelor obținute; 

• proiectarea și implementarea unui Web Service care va oferi datele/rapoartele colectate, 

fără costuri, către toate sistemele IT care doresc acest lucru. Astfel se va realiza o interoperabilitate 

între sistemul propus spre dezvoltare și restul sistemelor IT, deja existente. 

• Automatizarea unor fluxuri de documente și interoperabilitatea Sistemului Electronic de 

Achiziții Publice (SEAP) cu Sistemul Național Electronic de Plată Online cu cardul bancar 

(SNEP)- Ghișeul.ro, din care vor rezulta mai multe beneficii. 

Teza de doctorat are ca scop elaborarea unor metode bazate pe agenți mobili inteligenți pentru 

a obține informații utile și semnificative din datele culese de la autoritățile publice centrale precum 
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și facilitarea accesului la informații structurate privind fondurile provenite de la bugetul de stat și 

fondurile europene. 

Teza de doctorat este structurată în cinci capitole iar referințele bibliografice sunt în număr de 

peste 120. 

Capitolul întâi – prezintă elemente actuale cu privire la: oportunitatea, obiectivele și 

contribuțiile personale ale tezei de doctorat pornindu-se de la descrierea situației curente în 

domeniu și definirea scopului, obiectivelor, a acțiunilor și măsurilor necesare, stabilind etapele de 

realizare și responsabilitățile pentru actorii implicați în implementarea schimbului eficient de date, 

la nivel semantic, organizațional și tehnic. S-a consultat literatura de specialitate, implementarea 

proiectelor existente pe plan național și internațional precum și rezultatele lor. 

Capitolul al doilea face o trecere în revistă a stadiul actual al cercetărilor în domeniul: 

• Agenților inteligenți și mobili, pornind de la definiții și continuând cu identificarea 

modului de acțiune al unui agent ideal, determinarea structurii unui agent inteligent, stabilirea 

proprietăților mediilor în care acționează agenții inteligenți, etc., precum și diferite tehnologii 

pentru implementarea agenților inteligenți, cum ar fi: CORBA, JAVA, JINI, JADE și se va alege 

tehnologia adecvată atingerii obiectivelor (o implementare folosind JADE a fost realizată și 

prezentată); 

• Soluțiilor de Business Inteligence (BI) proprietare cele mai folosite (cum ar fi spre exemplu 

Cronos, Oracle Enterprise BI etc.), pentru realizarea de rapoarte automate. Au fost studiate și 

soluții BI de tip open-source fiind prezentată soluția PENTAHO care este cea mai folosită 

actualmente în mediul de business. La final, sunt prezentate rezultatele și performanțele oferite de 

aceste soluții de BI; 

• Interoperabilității între sistemele IT – absolut esențială într-un mediu de EGoverment 

distribuit așa cum este el actualmente în România dar și în „Europa Conectată” - se prezintă 

obiectivele, domeniile de aplicare și beneficiile cadrul național de interoperabilitate. Un exemplu 

de interoperabilitate între două sisteme cunoscute și funcționale în România: Sistemul Electronic 

de Achiziții Publice (SEAP) și Sistemul Național Electronic de Plată Online cu cardul bancar 

(SNEP), sunt prezentate posibilități de îmbunătățire cu anumite acțiuni inexistente în momentul 

de față; 
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• Arhitecturi hardware/software optime1 - arhitecturile care îndeplinesc toate cerințele de 

utilizare pentru implementarea unui sistem IT care să poată colecta date de la sistemele existente 

al administrației centrale și care va oferi rapoarte de date către toți cei interesați. În marea 

majoritate a licitațiilor publice - peste 90% în cadrul licitațiilor ce vizează domeniul IT, criteriul 

de atribuire este prețul cel mai mic. 

Capitolul al treilea este dedicat prezentării implementărilor practice realizate pe parcursul 

elaborării tezei de doctorat: 

• Dezvoltarea unui agent inteligent folosindu-se logica fuzzy – utilizat pentru ca un sistem 

IT să poate oferi răspunsuri elocvente la întrebări vagi de genul: Gradul de absorbție a fondurilor 

europene este mic, mediu sau mare? 

• Dezvoltarea unui prototip de aplicație în IBM Bluemix - o arhitectură de open Cloud oferită 

de IBM, care se bazează pe Cloud Foundry, de tipul PaaS (Platform as a Service) - care oferă o 

modalitate modernă de obținere a rapoartelor generate automat, prin intermediul unei interfețe 

utilizator din care se pot selecta anumite criterii de interes pentru utilizator precum anul, luna etc.; 

• Propunerea unor noi funcționalități ale sistemului SEAP - generarea automată a 

documentul constatator, care va conduce către evaluarea automată a operatorilor economici 

interesați să participe la proceduri de achiziții publice on-line. Sunt prezentate o serie de beneficii 

ce rezultă din aceste funcționalități. 

Capitolul patru prezintă comentarii, cel mai important fiind acela că în perioada următoare va 

fi era cloud computing și a deciziilor de business asistate de către soluțiile de BI. Acest lucru va 

deveni o necesitate deoarece în condițiile globalizării este imposibil pentru un manager de 

companie sau un consiliu de administrație să cuprindă toate realizările companiei la nivel 

internațional, să monitorizeze toți parametrii necesari luării unei decizii de business corecte. 

În al cincilea capitol sunt prezentate concluziile generale, contribuțiile originale ale autorului 

diseminate în articole publicate și posibile dezvoltări viitoare. 

 

                                                

1 orice arhitectură dezvoltată presupune anumite criterii de evaluare: costul de implementare, costul de mentenanță, 
timpul de implementare și resursele consumate 
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2 STADIU ACTUAL AL CERCETĂRII 

2.1 AGENȚI MOBILI ȘI INTELIGENȚI – CATEGORII ȘI DEFINIȚII 

Nu există o definiție general acceptată a termenului agent. Există un consens că autonomia, 

capacitatea de a acționa fără intervenția omului sau a altor sisteme, este o trăsătură cheie a unui 

agent. Dincolo de aceasta, atribute diferite iau o importanță diferită bazată pe domeniul agentului. 

2.1.1 Definiții pentru agenți inteligenți 

În timp au fost numeroase încercări ale cercetătorilor de a defini agentul inteligent, dar 

definițiile date de Gilbert și Hermans au rămas ca fiind definițiile cele mai complete. 

Definiția 1: "Un agent inteligent este acel program software care ajută utilizatorii și acționează 

în numele lor. Agenții inteligenți procesează sarcini specific umane, ușurând astfel munca 

utilizatorilor. Agenții inteligenți pot fi: agenți asistenți, agenți ce pot automatiza sarcinile 

utilizatorilor, agenți care emit alerte pentru anumite sarcini, agenți ce pot rezuma date complexe, 

agenți ce pot învăța de la factorul uman și pot face recomandări pentru el." (Gilbert, 1997)[62]. 

Definiția 2: "Un agent inteligent este acel program software care efectuează o sarcină dată, 

folosind informații extrase din mediul său și acționează într-o manieră adecvată pentru a finaliza 

sarcina cu succes. Software-ul trebuie să fie capabil să se adapteze singur pe baza modificărilor ce 

au loc în mediul său de execuție, astfel încât orice schimbare a mediului de execuție nu va influența 

rezultatul dorit." (Hermans, 1996)[19]. 

2.1.2 Definiții pentru agenții mobili 

Agenții mobili, sunt agenții software care au capabilitatea de a migra la alte sisteme de calcul 

și de a-și efectua sarcinile pe noul sistem de calcul. Un agent mobil poate migra pe sisteme de 

calcul care au diferite arhitecturi software și hardware. Această capabilitate de migrare oferă 

caracterul de mobilitate al unui agent software. 

Agenții mobili se pot muta de la un sistem la altul pe Internet, pot trimite și prelua date de la un 

utilizator, putând rula alte sarcini în același timp, posibilitate ce este foarte utilă în multe cazuri. 

2.2 CLASIFICĂRI ALE AGENȚILOR MOBILI ȘI INTELIGENȚI 

Uzual, agenții software pot fi clasificați în două mari categorii: agenți rezidenți și agenți mobili. 

Agenții rezidenți sunt acei agenți care rezidă în sistemul de calcul și îndeplinesc sarcinile specifice 
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acelui sistem. Agenții mobili, sunt agenții software care au capabilitatea de a migra la alte sisteme 

de calcul și de a-și efectua sarcinile pe noul sistem de calcul.  

În mod uzual, comportarea unui agent afectează sistemul de calcul dar această condiție nu este 

obligatorie - spre exemplu, cazul în care un agent decide doar să raporteze ceva utilizatorului sau 

rămânerea pasivă a agentului într-o instanță. Din perspectiva agentului, sistemele se clasifică 

conform criteriilor astfel: accesibil vs inaccesibil; deterministic vs nedeterministic; episodic vs 

neepisodic; static vs dinamic; discret vs continuu. 

2.2.1 Clasificări ale agenților mobili 

În ciuda varietății de definiții, agenții mobili efectuează continuu trei funcții: funcția de 

percepție a condițiilor dinamice ale sistemului, funcția de acțiune ce afectează condițiile din mediul 

înconjurător și funcția de raționament în vederea interpretării percepțiilor (rezolvarea de probleme 

sau de a elaborarea unor concluzii). 

2.2.2 Clasificări ale agenților inteligenți 

Lee și colaboratorii elaborează mai multe nivele pentru agenții inteligenți: 

• Nivel 0. Acești agenți preiau documentele pentru utilizator sub formă de cerințe; 

• Nivel 1. Acești agenți oferă o facilitate inițiată de utilizator, realizând o căutare pentru 

identificarea paginilor Web relevante; 

• Nivelul 2. Pe acest nivel se regăsesc agenții care mențin profilurile de utilizatori; 

• Nivelul 3. Agenții de la acest nivel au o componentă de învățare și deductivă a profilului 

utilizatorilor pentru a îndruma un utilizator care nu poate formaliza o interogare sau nu poate oferi 

specificațiile unui obiectiv pentru o căutare. 

Există mai multe posibile trăsături sau abilități luate în considerare atunci când se face referire 

la un agent inteligent. Patru dintre aceste trăsături: autonomie, continuitate temporară, reactivitate 

și scopul condus, sunt esențiale pentru a distinge agenții de alte tipuri de obiecte sau programe 

software. Agenții software care posedă doar aceste trăsături sunt etichetați agenți simpli sau slabi. 
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2.3 DOMENII DE UTILIZARE A AGENȚILOR MOBILI 

Potrivit lui Yeo, agenți mobili pot fi folosiți pentru următoarele aplicații:  E-commerce; 

Asistență personală; Brokeraj securizat; Aplicații pentru fluxuri de lucru și de grup; Căutarea și 

filtrarea; Monitorizarea și notificarea. 

2.4 CONCLUZII PRIVIND AGENȚII MOBILI ȘI INTELIGENȚI 

În urmă cu doar câțiva ani, discuțiile legate de agenții software începeau întotdeauna cu 

sintagma "În viitor, agenții software vor ... ". Viitorul, în ceea ce privește agenții software, este 

acum realitate. Internet-ul a permis dezvoltarea aplicațiilor practice pentru agenții software. Câteva 

aplicații actuale ale agenților sunt: observatorii pe acțiune (sau acțiuni dependente de context), 

comparatoare de cumpărături, crowler personal de Web, recomandări de site-uri web și asistenți 

de portofoliu. În ultimii ani, ritmul în care tehnologiile agent existente și experimentale sunt 

aplicate la lumea virtuală s-a accelerat. 

Agenții mobili și inteligenți devin din ce în ce mai sofisticați, ei vor deveni un factor major în 

viitorul internetului. Agenții inteligenți nu vor înlocui complet resursa umană, dar vor face 

colectarea de informații mult mai ușoară pentru utilizatori sau consumatori. În loc să caute prin 

site-uri nedorite, utilizatorul va putea să ceară agentului lor să înceapă căutarea și în câteva 

momente să se întoarcă cu informațiile dorite. Acest lucru va mări transparență cheltuiri fondurilor 

guvernamentale inter și intra comunitare, astfel putându-se realiza obiectivul european de a se 

instala democrația participativă în fiecare stat al UE. 

Am realizat aceasta analiză asupra agenților inteligenți și mobili, pornind de la definițiile lor și 

continuând cu identificarea modului de acțiune a unui agent ideal, am determinat structura unui 

agent inteligent, am stabilit proprietățile mediilor în care acționează agenții inteligenți etc. Această 

analiză îmi este necesară la alegerea tehnologiei agenților pe care i-am folosit la aplicația 

dezvoltată, pentru a culege date după site-urile autorităților competente. 

2.5 BUSINESS INTELLIGENCE 

Absorbția fondurilor europene se îmbunătățește (crește) sau se înrăutățește progresiv? 

Plecând de la această întrebare și ținând cont de faptul că în urma execuției unor task-uri pentru 

agenții mobili pot rezulta cantități impresionante de date ce trebuie procesate în vederea obținerii 

unor rapoarte pentru factorii decizionali, au fost dezvoltate noi tehnologii pentru o procesare cât 

mai eficientă a acestor volume mari de date. Tehnologia folosită pe scară largă atât în mediul de 
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business, cât și în mediul de E-Government este Business Inteligence (BI). Succesul acestei 

tehnologii a condus către cercetări mai elaborate pe această tema, ajungându-se la capabilități de 

a obține date din medii eterogene, iar actualmente se lucrează cu date nestructurate. 

Putem concluziona că Business Intelligence presupune: 

• Crearea unui singure vizualizări pentru un client într-o platformă inteligentă pentru a se 

putea analiza necesitățile clientului – sunt posibile operații pentru situația trecută și situația curentă 

a organizației sau operații predictive; 

• Dezvoltarea unei serii de aplicații analitice dedicate clientului în vederea înțelegerii și 

identificării necesităților clientului. Există numeroase aplicații de raportare dintre care putem 

aminti: Birt (http://www.eclipse.org/birt/ ), JasperReport (www.jaspersoft.com ) sau Pentaho 

(www.Pentaho.com ); 

• Utilizarea de deducții derivate din aplicațiile analitice pentru crearea de noi produse, 

servicii și campanii particularizare care corespund necesităților clientului de optimizare a 

costurilor și creștere a profitului; 

• Revitalizarea valorii profitului prin îmbunătățirea experienței clientului; 

Operaționalizarea utilizării strategice de date ca parte a business-ului uzual. 

În cadrul tezei de doctorat sunt prezentate soluții de BI proprietare (soluția de BI oferită de 

Oracle, Cognos oferit de IBM și soluția de BI oferită de Microsoft) precum și o soluție de BI open 

source – Pentaho. 

2.5.1 Concluzii privind soluțiile de Business Intelligence 

• IBM Cognos Analytics este o soluție de BI ce poate fi folosită pentru îmbunătățirea 

managementului strategic al unei companii precum și monitorizarea performanței financiare a sa. 

Soluția de la Microsoft este simplu de utilizat, corelează date disparate oferind astfel o vizibilitate 

totală performanței managementului; Soluția de la Oracle are marele avantaj că include 8 

componente astfel că utilizatorii nu mai trebuie să achiziționeze software suplimentar crescând 

astfel costurile; Soluția de la Pentaho este folosită pentru integrarea datelor din surse multiple cu 

utilizatorii finali precum și cu alte unități de analiză business rezultând în final o vizualizare 

integrată a informației, ceea ce este deosebit de important pentru evaluarea rezultatelor unei 

afaceri. 
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• Pentru administrația publică se poate folosi soluția de la Pentaho în cazul în care autoritatea 

competentă are specialiștii necesari. În cazul în care autoritatea competentă nu are specialiștii 

necesari, soluția oferită de Oracle (folosită actualmente de multe autorități competente cum ar fi 

ANCOM) este de preferat având în vedere faptul că nu necesită achiziții suplimentare de software. 

2.6 ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ 

Guvernanța electronică sau e-guvernarea reprezintă „aplicarea tehnologiei informației și 

comunicațiilor (TIC) pentru furnizarea serviciilor guvernamentale, schimbul de informații, 

tranzacțiile de comunicare, integrarea diferitelor sisteme și servicii independente între guvern - 

cetățean (G2C), guvern-guvern (G2G), guvern-angajați (G2E), precum și procesele back-office și 

interacțiunile în cadrul întregului guvern. Prin e-guvernare, serviciile guvernamentale să fie puse 

la dispoziția cetățenilor într-o manieră convenabilă, eficientă și transparentă. Cele trei grupuri-țintă 

principale care pot fi deosebite în conceptele de guvernanță sunt guvernul, cetățenii și 

întreprinderile / grupurile de interese (https://en.wikipedia.org/wiki/E-governance ) 

2.6.1 Interoperabilitatea 

Așa cum a mai fost menționat anterior, sistemele actuale trebuie să facă schimb de date între 

ele, lucru care nu se poate realiza fără interoperabilitate. Acest concept (ca și cel de SOA – service 

oriented architecture) a devenit cheie atât pentru administrația publică din România, dar și pentru 

Uniunea Europeană (UE) care are nevoie de date de la statele membre în vederea realizării unor 

analize economice la nivelul UE dar și pentru servicii disponibile la nivelul UE. Granițele 

tradiționale sunt eliminate prin disponibilitatea serviciilor la nivelul UE iar cetățenii UE vor putea 

accesa orice serviciu indiferent de locația acelui serviciu. Statul român realizează faptul că 

interoperabilitatea este o cerință, pentru a putea furniza la cele mai înalte standarde servicii publice 

astfel că a realizat Cadrul Național de Interoperabilitate. Interoperabilitatea în administrația 

publică, are rolul de a asigură cooperarea între instituții, cu scopul final de a furniza servicii on-

line și de a crește eficiența administrativă. 

2.6.2 Concluzii privind studiile de caz cercetate în cadrul tezei (SEAP și SNEP) 

Interoperabilității între sistemele IT – absolut esențială într-un mediu de EGoverment distribuit 

așa cum este el actualmente în România dar și în „Europa Conectată” - se prezintă obiectivele, 

domeniile de aplicare și beneficiile cadrul național de interoperabilitate. Un exemplu de 

interoperabilitate între două sisteme cunoscute și funcționale în România: Sistemul Electronic de 
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Achiziții Publice (SEAP) și Sistemul Național Electronic de Plată Online cu cardul bancar (SNEP), 

sunt prezentate posibilități de îmbunătățire cu anumite acțiuni inexistente în momentul de față; 

Din analiza celor două sisteme a rezultat posibilitatea de îmbunătățire a lor cu anumite acțiuni 

inexistente actualmente: 

• Îmbunătățirea sistemului de achiziții publice prin adăugarea posibilității de generare a 

documentului constatator într-o manieră automată, îmbunătățire majoră ce va conduce la reducerea 

numărului de litigii în instanțele specializate, evidențierea subcontractorilor nedeclarați etc.; 

• Prin realizarea unei interoperabilități a celor două sisteme se poate asigura plata electronică 

de către operatorii economici participanți la operațiunile de achiziții publice cât și evidențierea 

plăților la zi către bugetul de stat consolidat; 

• Îmbunătățirea sistemului SEAP printr-o procedură electronică care să determine automat 

existența tuturor actelor necesare demarării unui proces de evaluare a unei oferte depuse de către 

un operator economic; 

• Îmbunătățirea sistemului SEAP prin interoperabilitate cu ANAF pentru obținerea automată 

a certificatelor fiscale îmbunătățindu-se interacțiunea A2B (administrație – mediu de afaceri); 

• Realizarea unei interoperabilități între cele două sisteme pentru generarea automată a unei 

dovezi pentru plata taxelor locale reducând costurile operatorilor economici cu mai multe sedii 

sociale distribuite geografic la nivelul întregii țări (costurile pentru un operator economic cu 1500 

sedii distribuite pe întreg teritoriu României este cuprins între 100.000 Euro și 150.000 Euro, 

aceste certificate privind plata taxelor locale fiind valabile 30 zile). 

• Interoperabilitatea sistemului dezvoltat cu platforma utilizată de Consiliul Național de 

Soluționarea a Contestațiilor (CNSC). Acest lucru va genera reduceri semnificative de timp în 

rezolvarea contestațiilor depuse de către operatorii economici. 

• Interoperabilitatea sistemului dezvoltat cu sistemul Ecris al Ministerului Justiției (în 

momentul de față este în derulare o investiție majore finanțată de Banca Internațională pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 februarie 2017 și la 27 februarie 2017, 

ratificat prin Legea nr. 173), pentru a se automatiza fluxurile de documente privind contestațiile 

operatorilor economici care contestă deciziile CNSC la Curțile de Apel. 

Avantajele majore sunt: 

• Reducerea termenelor de evaluare a calificării operatorilor economici cu aproximativ 30 

zile; 

• Nu vor mai fi contestații în această etapă de evaluare; 
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• Reducerea termenelor privind contestațiile, pentru primă instanță (CNSC) se reduc 10 zile, 

a doua instanță Curtea de Apel se reduc minim 10 zile; 

• Se va asigura o transparență sporită către operatorii economici și către toate persoanele 

interesate de această etapă a unei achiziții publice; 

2.6.3 Interoperabilitatea între Cloud-uri 

Având în vedere volumul tot mai mare de date generat de către aplicații precum și necesitatea 

disponibilității lor pentru diverse analize, conceptul de cloud computing câștigă tot mai mult teren 

versus soluțiile tradiționale bazate pe aplicații de tip client-server. Avantajele folosirii cloud-ului 

sunt indiscutabile: disponibilitatea crescută a datelor, reducerea costurilor de mentenanță, 

scalabilitatea deosebită a soluțiilor software, eliminarea problemelor legate de pierderea datelor 

sau de indisponibilitate a lor etc. 

Pentru realizarea interoperabilității în cloud trebuie avute în vedere următoarele aspecte: 

• în cloud-ul destinație trebuie recompilate aplicațiile și stack-ul de aplicații; 

• refacerea infrastructurii de rețea virtuală existentă în cloud-ul inițial din cauza aplicațiilor 

care sunt dependente de aceste setări; 

• adaptarea soluțiilor la securitatea existentă în cloud-ul destinație; 

• management aplicațiilor care rulează în cloud-ul destinație;  

• management mutării datelor în clar și a celor criptate. 

În concluzie, se poate afirma că în interiorul unui cloud se poate face interoperabilitate pe când 

pentru interoperabilitatea între cloud-uri actualmente nu există un standard universal recunoscut 

(VMware are propriul sau standard - vCloud API, RedHat are și el un standard Deltacloud platform 

care fiecare dintre ele se doresc a fi standarde universal recunoscute). 

 

3 IMPLEMENTĂRI PROPUSE 

3.1 IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE DECIZIE FOLOSINDU-SE LOGICA 
FUZZY ȘI AGENȚII MOBILI 

Absorbția fondurilor europene depinde într-o bună măsură de alocarea sumelor de cofinanțare 

necesare implementării proiectelor finanțabile din astfel de fonduri. În acest context, luarea unei 

decizii legate de volumul cofinanțării acestor proiecte reprezintă un factor cheie deoarece resursele 

bugetare sunt limitate și ele pot fi redistribuite în cazul în care absorbția fondurilor europene este 
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mică sau nesemnificativă. Utilizarea cât mai eficientă a resurselor bugetare fiind o preocupare 

constantă a factorilor decizionali. 

Sistemul implementat reflectă posibilitatea de a lua astfel de decizii pe baza datelor obținute în 

timp real (prin intermediul agenților inteligenți) prin utilizarea de formulări imprecise mult mai 

apropiate de comportamentul uman. 

Utilizarea fuzzy logici în management 

Volumul mare de date oferite trebuie procesate, iar o replicare a lor într-o soluție BI nu este o 

alegere optimă având în vedere costurile foarte mari ale unei implementări BI. Este necesară 

identificarea și implementarea unei metode rapide care să ofere un răspuns cuantificabil la niște 

întrebări formulate în limbaj natural și vag (de exemplu absorbția fondurilor europene este mare, 

mică etc.) Pentru astfel de situații (foarte des întâlnite în viața de zi cu zi) în care se dorește o 

raportare mai aproape de limbajul uman, este necesar să folosim logica fuzzy care ne oferă astfel 

de răspunsuri. Astfel, s-a explorat posibilitatea de a crea un agent inteligent care folosește logica 

fuzzy pentru a soluționa o necesitate vagă a factorilor de decizie guvernamentali. 

O soluție ar fi să existe un agent inteligent care să extragă datele relevante analizei noastre de 

pe site-urile web ale AC-urilor și să le transmită într-un cloud pentru procesarea lor automată 

folosind logica fuzzy. 

Un astfel de proces propus, dezvoltat și implementat presupune„: 

• Pasul 1. Colectarea informațiilor publice relevante din site-ul autorității publice centrale, 

folosind agenți mobili inteligenți; 

• Pasul 2. Agregare datelor în scopul de a obține decizii relevante în timp real, folosind logica 

fuzzy; 

• Pasul 3. Trimiterea rezultatelor de la pasul 2 până la decident uman, în scopul de a valida 

/ aproba concluziile finale. 

În teza am propus un nou model de raportare a datelor (respectând legile în vigoare). Modelul 

va ajuta la colectarea automată a datele pentru utilizarea lor eficientă. Un alt avantaj al acestei 

model de raportare va fi faptul că datele vor fi mai ușor de înțeles de către cetățeni și în acest fel 

transparența privind cheltuielile autorităților publice va crește.  

Noul format de raportare elaborat este prezentat în Tabelul 3.1. 
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Tabel 3.1. Noua soluție pentru structura de raportare 

 

Modelul propus are unele avantaje cum ar fi: 

• Raportarea se face pe capitole bugetare (exemplu: la capitolul cheltuieli cu personalul se 

prezintă defalcat cheltuielile din bugetul de stat și cheltuielile din FEN-uri); 

• Se detaliază cheltuielile pe fiecare proiect european după codul SMIS (Sistemul Unic de 

Management al Proiectelor), totodată evidențiindu-se suma plătită în luna respectivă și dacă la 

acea sumă plătită a fost depusă și cererea de rambursare. Acesta fiind un factor care ne ajută să 

calculăm rapid și transparent gradul de absorbție a fondurilor europene;  

• Se evidențiază cheltuielile făcute pe studii de fezabilitate, un factor important datorită 

faptului că multe studii rămân neutilizate, ele nu se concretizează în proiecte ulterioare care să 

crească gradul de absorbție; 

Se evidențiază separat cheltuielile cu bunuri și servicii, cheltuielile privind chiriile și 

întreținerea autorității publice, cunoașterea acestor informații poate duce la decizii de management 

privind cheltuirea judicioasă a fondurilor alocate autorității respective. 

3.1.1 MODELUL DE DECIZIE A SUBSISTEMULUI 

Pentru a crea modelul propus, sunt necesare să se îndeplinească anumite condiții: 

• Toate datele de raportare trebuie să se găsească pe o pagină web, menținută de către 

autoritatea contractantă; 

• Toate datele de raportare trebuie să fie publicate într-un format comun - XLS, de exemplu; 
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• Toate datele de raportare ar trebui să fie publicate într-un șablon comun pentru toate 

autoritățile competente; 

• Toate datele de raportare trebuie să fie exprimate în aceeași unitate de măsură. 

În prima etapă trebuie să creăm agenți mobili inteligenți pentru a obține datele în mod automat.  

O platformă pentru agenți este o infrastructură software (o librărie software sau un mediu de 

dezvoltare bazat pe un anumit limbaj de programare) care oferă tot ceea ce este necesar pentru 

crearea unui sistem multi-agent ce rulează aplicații multi-agent. 

O astfel de platformă, dedicată acestui scop – folosită în dezvoltarea aplicației – este JADE 

(Java Agent Development Framework). 

Cu ajutorul acestei platforme a fost dezvoltat un sistem multi-agent. Prelucrarea automată a 

datelor se va face prin intermediul unui modul de logică fuzzy (Mihai et al., 2015)[10]. Având în 

vedere volumul mare de date de procesat și algoritmi complecși utilizați de logica fuzzy se preferă 

utilizarea unui cloud pentru a ne asigura că avem spațiul necesar pentru salvarea datelor necesare 

și a avea suficientă putere de procesare. 

Agenții mobili ce rulează pe server-ele autorității contractante sunt necesari pentru preluarea 

informațiilor necesare agentului mobil central care este un agent de tip fuzzy logic. Acest agent 

este cel care va furniza decizia necesară factorilor de decizie. 

Rezultatele implementării modelului propus pot fi observate în Figura 3.1 (implementare în 

MATLAB) și Figura 3.2 (implementare în JADE) 

 
Figura 3.1. Graficul rezultat pentru fuzzy controller (Cojoacă, 2015c) [65]. 
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Rezultatul implementării în Java, utilizând platforma JADE, poate fi observat în Figura 3.2 

inclusiv comunicarea între agenți. 

 

Figura 3.2. Implementarea în JADE a unui agent inteligent în logică fuzzy – din aplicația 

dezvoltată 

3.2 IMPLEMENTAREA ÎN CLOUD-UL IBM BLUEMIX 

Aplicația dezvoltată a fost realizată în cloud-ul IBM Bluemix și ea poate să fie accesată de către 

un utilizator printr-un browser web, dacă deține un cont pentru a se autentifica în cadrul platformei. 

În cazul utilizării cloud-ului gratis pentru o perioadă de 30 zile, conturile de acces sunt prestabilite 

de către administratorul aplicației și sunt limitate ca număr și durată în timp. 

Arhitectura generală a modelului propus este prezentată în Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Arhitectura generală a aplicației 
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3.2.1 DOCUMENTE DE TIP PAAP 

În prezent, raportarea indicatorilor care privesc cheltuielile efectuate de autoritatea competentă 

se face pe capitole. Acest mod de raportare dificilă afectează înțelegerea sumelor cheltuite de către 

o autoritate contractantă. De asemenea, este imposibil ca un agent inteligent să extragă informațiile 

necesare pentru a determina cheltuielile efectuate de către o autoritate centrală cu dezvoltarea 

proiectelor pe FEN-uri. 

Tabelul 3.2. Date extrase din PAAP– Preluat din aplicația implementată 

 

Ținând cont de Planul anual al achizițiilor publice (sumele din PAAP provin din bugetul alocat 

autorității competente, un exemplu de filă de buget se găsește în Anexa 3) și de tipul de document 

dezvoltat în Tabelul 3.2 am propus un model de afișare a cheltuielilor, facilitând înțelegerea 

sumelor, a destinațiilor unde vor fi cheltuite. Totodată este pretabil la a se utiliza în contextul unei 

comunicații M to M (machine to machine). Principalele avantaje ale modelului propus sunt 

(Cojoacă, 2015c)[8]:  

• Raportarea stadiului cheltuirii bugetului alocat (FEN-uri sau buget de stat); 
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• Dimensionarea corectă a împrumuturilor pe care le face statul pentru completarea 

deficitului, reducându-se astfel, cheltuielile cu taxe și dobânzi plătite pentru sume mari de bani 

care stau în trezoreria statului necheltuite; 

• Detalierea cheltuielilor pe fiecare proiect de tip FEN se poate face după codul SMIS (cod 

unic european), înregistrându-se, sumele plătite în luna respectivă, specificându-se dacă cererea 

de rambursare a fost depusă sau nu. Acesta este un factor care contribuie la calcularea rapidă și 

transparentă a gradului de absorbție a fondurilor europene;  

• Sunt evidențiate costurile suportate de studiile de fezabilitate. Aceste costuri reprezintă un 

factor important, deoarece multe studii de fezabilitate rămân neutilizate, ele nu se materializează 

în proiecte viitoare care odată implementate conduc la îmbunătățirea absorbției europene;  

• Cheltuielile cu bunurile și serviciile precum și cheltuieli de întreținere ale autorității publice 

sunt evidențiate. 

 

 

Figura 3.4. Schema XML pentru intrările legate de sumele cheltuite defalcate trimestrial 

Având în vedere posibilitatea realizări interoperabilității între sistemele autorităților 

contractante și sistemul central de agregare și raportare a datelor (care se presupune a fi la nivelul 

guvernului), a fost elaborată și schema XML și a fost creat fișierul XML prezentat complet în 

Anexa 2 din teză. 
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3.2.2  ETAPELE IMPLEMENTĂRII APLICAȚIEI 

Etapa 1 – Setarea mediului de dezvoltare și testare 

În cloud-ul Bluemix trebuie configurat un proiect de tipul DevOps Services (un proiect pentru 

o organizație care acoperă toate părțile interesate, inclusiv managementul organizației și care 

conține procesele de generare a arhitecturii, de proiectare, de dezvoltare, de asigurarea calității, de 

securitate, precum și procesele cu partenerii și furnizorii – Figura 3.5), proiectului fiind-ui asociată 

o organizație și alocat un spațiu în cloud. 

 

Figura 3.5. Proiect de tip DevOps Services 

Pentru simularea autorităților competente s-au utilizat două dispozitive de tip Raspberry PI 

(care simulează server-ele WEB ale autorităților contractante), un router și un switch. 

Serverele simulate prin intermediul dispozitivelor Raspberry PI, reprezintă server-ele web ale 

ministerelor care mențin PAAP-urile ce vor fi utilizate de către agentul inteligent. Fiecare server 

are posibilitatea de a adăuga noi documente sau de a le înlocui pe cele existe, în cazul în care datele 

conținute se modifică pe parcurs. Odată ce un nou PAAP este încărcat, acesta apare și în interfața 

site-ului web găzduit de Bluemix. În momentul în care se introduce un document trebuie selectată 

o dată care să îi corespundă. În funcție de aceste informații, agentul știe să le extragă pentru a le 

aduce în interfața utilizată de către o persoană pentru a genera grafice și tabele. 

S-a utilizat un API REST (Representational State Transfer), scopul acestui API este de a oferi 

performanță, scalabilitate, simplitate, portabilitate, încredere, adaptabilitate. 

Schema finală a mediului de testare și dezvoltare cu evidențierea principalelor acțiuni executate 

de fiecare componentă este prezentată în Figura 3.6. 
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Figura 3.6. Comunicarea între server-e  

Etapa 2 – Proiectarea bazei de date 

Folosirea bazei de date SQLite a permis, programului realizat să citească și să scrie direct în 

baza de date, fără existența unui proces intermediar. Principalul avantaj în utilizarea SQLite este 

reprezentat de accesul facil și rapid la informația stocată în baza de date, care nu necesită 

configurări din partea unui administrator. Totodată este folosită pentru proiecte care nu au o 

amploare extrem de extinsă și un volum ridicat de date precum cel de față. 

Etapa 3 – Implementarea părții de backend 

Pentru dezvoltarea părții de backend a aplicației s-a ales Flask (ca și framework). Această 

opțiune s-a datorat faptului că Bluemix-ul nu suportă Django. 

Avantajul acestei utilizării este dat de accesul și managementul rapid al datelor deoarece acestea 

sunt aduse și reținute în cadrul sesiunii. Totodată se asigură scalabilitatea site-ului și utilizatorul 

are o protecție sporită prin închiderea automată a accesului după intervalul de timp. 

Modul vizual prin care este expusă aplicația îl ajută pe utilizator să înțeleagă mult mai bine cum 

s-au atribuit fondurile, cât și să urmărească în timp modificările survenite (Figura 3.7). 
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Figura 3.7. Diagrame generate din date conținute în PAAP– Preluat din aplicația 

implementată 

Etapa 4 – Implementarea frontend-ului 

Frontend-ul s-a implementat prin utilizarea modelului de template moștenit. Astfel, sunt create 

blocurile principale pentru interfața aplicației. Avantajul major al acestuia este reprezentat de 

faptul că template-ul de bază poate să fie moștenit de către copii și să fie suprascrise doar părțile 

care diferă, în funcție de calea accesată de utilizator. 

Pentru facilitarea dezvoltării interfeței s-a folosit framework-ul Bootstrap, care beneficiază de 

toate instrumentele HTML5, CSS, JS, care ajută la design-ul aplicației și îi oferă dinamicitate.  

Etapa 5 – Implementarea interfeței utilizatorului 

Posibilitatea de adăugare de PAAP-uri de către un utilizator, a fost dezvoltată cu ajutorul 

framework-ului web open-source Django, scris în Python. Avantajul major al folosirii acestui 

framework constă în performanțele și optimizările aduse de limbajul de programare Python. Un 

framework web este un set de componente cu ajutorul căruia se pot dezvolta site-uri web mult mai 

ușor și mai rapid oferind autentificare, un panou de management, formulare, modalitate de 

încărcare a fișierelor etc. 

Etapa 6 – Implementarea în cloud 

S-a utilizat Gunicorn care este un server pur Python HTTP pentru aplicații WSGI (Web Server 

Gateway Interface). Acesta permite să fie rulată orice aplicație Python simultan prin execuția mai 

multor procese Python. Oferă un echilibru perfect de performanță, flexibilitate și simplitate de 

configurare. Gunicorn minimizează costurile de dezvoltare fără un impact semnificativ asupra 

performanței. Acesta permite de asemenea utilizatorilor posibilitatea de a folosi alte proxy-uri. 
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Etapa 7 – Implementarea agentului inteligent 

În modulul de frontend este implementat un agent inteligent care realizează procesarea datelor 

primite din cadrul PAAP-urilor. Acesta acționează prin utilizarea unui script ajax ce parsează 

documentul de tip json. Folosirea Ajax-ului conduce la o interpretare a datelor în cloud. 

3.2.3 Concluzii 

Partea de servere a aplicației a fost efectuată pe două dispozitive: Raspberry PI cu sistemul de 

operare Linux. 

Acestea au suportat o serie de scenarii de test, care au avut scopul de a descoperi posibilele 

erori ale aplicației, funcționarea în parametrii necorespunzători, obținerea de date neconcordante. 

3.3 DOCUMENTUL CONSTATATOR GENERAT AUTOMAT 

După finalizarea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a 

emite documente constatatoare care conțin informații standardizate de îndeplinirea / neîndeplinirea 

obligațiilor contractuale așa cum sunt cerute de legislația în vigoare și explicate pe înțeles în 

„Manualul Operațional pentru Atribuirea Contractelor de Achiziție Publică” volumul II, pagina 

191 (Trăilă et al., 2009)[2]. Această obligație este cerută de art. 161 din HG 394/2016 sau art. 166 

din HG 395/2016 (norme de aplicare a contractelor de achiziție publică). 

În prezent documentele constatatoare sunt emise de către autoritatea contractanta în format 

letric. Ele sunt întocmite de către personalul de specialitate din cadrul compartimentului de 

achiziții și aprobate de ordonatorul principal de credite. 

Documentele constatatoare pot fi împărțite în două categorii: documentelor constatatoare 

pozitive din care rezultă că operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile contractuale și 

documentelor constatatoare negative din care rezultă ca operatorul economic nu și-a îndeplinit 

obligațiile contractuale. Documentelor constatatoare negative au repercusiuni negative asupra 

operatorul economic, nu mai poate participa la o procedură de achiziție publică în următorii 2 ani. 

La Consiliul de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) și Curțile de Apel sunt înregistrate foarte 

multe litigii privind emiterea actelor administrative - documentele constatatoare negative. În 

prezent în proporție de până la 15% din contractele de achiziție publică se finalizează cu 

documente constatatoare negative, majoritatea sunt contestate ulterior emiterii lor, la una din cele 

două instanțe sus-menționate. O rezolvare a acestei situații este automatizarea acestui proces de 

emitere, iar noul document se va numi „Document constatator generat automat”. Automatizarea 
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se poate realiza cu ajutorul SEAP, o parte din informații fiind deja stocate pe serverele portalului. 

Aceasta automatizare ar reduce semnificativ litigiile operatorilor economici cu autoritățile 

contractante, datorită faptului că dispare factorul uman din acest proces de emitere a acestor acte 

administrative. 

Noul model de document constatator generat automat va arăta astfel (Tabel 3.3): 

Tabel 3.3. Document constatator generat automat - propunere 

 

Folosind noul model de document constatator generat automat va rezolva multe probleme de 

natură administrativă: reducerea numărului de litigii în instanțele abilitate să judece litigiile în 

achizițiile publice; scoaterea la vedere a subcontractorilor nedeclarați; eradicarea „muncii la 

negru” pe acest segment de Operatori Economici; rapiditate în evaluarea calificării la noi 

proceduri. 

3.3.1 CALIFICAREA AUTOMATĂ A OPERATORILOR ECONOMICI 

Ținând cont de cercetarea care s-a realizat în aceasta lucrare, durata de evaluare a ofertelor 

operatorilor economici participanți la procedură se poate reduce de la durata medie de 77 zile la o 
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durată medie de 47 zile ceea ce ar conduce la o mai rapidă atribuire a contractelor de achiziție 

publică. 

Diferența de 30 zile apare de la prima etapă „Calificarea operatorilor economici” care se va face 

automat. Această etapă cuprinde mai multe documente pe care trebuie să le pună la dispoziție 

operatorul economic participant la procedură. Operatorul economic trebuie să completeze un 

document numit „Document unic de achiziții europene” (DUAE). Acest document poate să 

importe datele automat din SEAP fără ca operatorul economic să alerge la diferite instituții pentru 

a le solicita acele documente, să le scaneze ulterior și să le încarce în platforma SEAP.  

Documentele care dovedesc plata taxelor și impozitelor la zi către bugetul local și bugetul de 

stat se pot obține prin interoperabilitatea sistemului național electronic de plată online cu cardul 

bancar cu Sistemul electronic al achizițiilor publice, iar informațiile că datoriile sunt plătite la zi 

în momentul în care operatorul economic dorește să participe la licitație și completează DUAE, 

acest lucru se va face automat; 

Completarea restul documentelor în DUAE (Situația personală a operatorilor economici; 

Capacitatea de exercitare a activității profesionale; Capacitatea de exercitare a activității 

profesionale; Capacitatea tehnică și/sau profesională; Standarde de asigurare a calității și de 

protecție a mediului) se pot și ele încărca automat din documentul constatator generat automat. 

Astfel încât, în urma interoperabilității SNEP cu SEAP și implementarea documentul 

constatator generat automat, etapa de evaluare a calificării va fi complet automatizată și va 

dura câteva momente. Operatorul economic va cunoaște din momentul încărcării documentației 

cu care participă la procedura de licitație, dacă se califică sau nu. Operatorul economic va putea 

să ia rapid masuri de remediere a acestei situații prin asociere cu alți operatori economici sau terți 

susținători.  

Avantajele majore sunt: se câștiga cele aproximativ 30 zile care se pierd cu evaluarea calificării; 

nu vor mai fi contestații în această etapă de evaluare; se va asigura o transparență sporită către 

cetățeni. 

4 CONCLUZII ȘI CONTRIBUȚII PERSONALE 

Uniunea Europeană își propune o accelerare a guvernării electronice, luând în considerare 

faptul că fiecare cetățean al său trebuie să aibă acces la servicii electronice prin intermediul de 

interfețe web facile. E-Guvernarea este o aplicație a tehnologiei informației ce oferiră servicii 
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administrative, schimbul de informație, tranzacțiile comunicaționale, integrarea diferitelor 

sisteme, iar informațiile afișate cetățenilor trebuie să fie eficiente și transparente. Actualmente se 

pune accent pe automatizarea proceselor existente în cadrul autorităților contractante în vederea 

creșterii eficienței acțiunilor administrației publice. 

Contribuțiile personale: 

1. Am realizat o analiză critică asupra agenților inteligenți și mobili, pornind de la definițiile 

lor și continuând cu identificarea modului de acțiune a unui agent ideal, am determinat structura 

unui agent inteligent, am stabilit proprietățile mediilor în care acționează agenții inteligenți etc., 

precum și diferite tehnologii pentru implementarea agenților inteligenți, cum ar fi: CORBA, 

JAVA, JINI, JADE și am ales tehnologia adecvată atingerii obiectivelor (o implementare în JADE 

a fost realizată și prezentată); 

2. Am realizat o comparație elocventă a soluțiilor de Business Inteligence (BI) proprietare 

cele mai folosite (cum ar fi spre exemplu Cronos, Oracle Enterprise BI etc.) pentru realizarea de 

rapoarte automate. Am studiat și soluții BI de tip open-source fiind prezentată soluția PENTAHO 

care este cea mai folosită actualmente în mediul de business. La final, am prezentat rezultatele și 

performanțele oferite de aceste soluții de BI; 

3. Am elaborat o etapizare a pașilor pe care îi prevede legislația națională și intracomunitară 

privind implementarea unui proiect finanțat din fonduri europene, începând cu pregătirea 

documentației pentru depunerea proiectului și terminând cu finalizarea rambursării și 

sustenabilității proiectului. Ghidurile publicate de autoritățile competente sau alte entități sunt 

incomplete sau tratează anumite secțiuni ale acestui amplu proces, motiv pentru care au avut loc 

corecții financiare și, implicit, creșterea costurilor pentru statul român. 

4. Am analizat arhitecturi optime care îndeplinesc toate cerințele de utilizare pentru 

implementarea unui sistem IT care să poată colecta date de la sistemele existente al administrației 

centrale și care va oferi rapoarte de date către toți cei interesați. În marea majoritate a licitațiilor 

publice - peste 90% în cadrul licitațiilor ce vizează domeniul IT, criteriul de atribuire este prețul 

cel mai mic.; 

5. Am cercetat diverse scenarii de interoperabilitate între sistemele IT: SEAP și SNEP – 

absolut esențiale într-un mediu de EGoverment distribuit așa cum este el actualmente în România 

dar și în „Europa conectată”. În urma acestei cercetări au fost formulate câteva propuneri de 

îmbunătățire a sistemelor existente; 

6. Am propus un nou standard de raportare și a unui model de PAAP standardizat pentru toate 

autoritățile publice, care pot ajuta la o mai bună transparență privind cheltuirea fondurilor publice; 
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7. Am dezvoltat un agent inteligent folosindu-se logica fuzzy – utilizat pentru ca un sistem 

IT să poate oferi răspunsuri elocvente la întrebări vagi de genul: Gradul de absorbție a fondurilor 

europene este mic, mediu sau mare ? Rapoartele oferă o vizualizare în timp real a progresului 

implementării proiectelor finanțate din fonduri europene și bugetul de stat; 

8. Am dezvoltat un prototip de aplicație în IBM Bluemix (IBM Bluemix este o arhitectură 

cloud deschisă oferită de IBM, de tipul PaaS (Platform as a Service), care se bazează pe Cloud 

Foundry) care oferă o modalitate modernă de obținere a rapoartelor generate automat, prin 

intermediul unei interfețe utilizator din care se pot selecta anumite criterii de interes pentru 

utilizator precum anul, luna etc. 
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