
 

 

 
 
REZUMAT 
 
 
Prezenta teză este scrisă pe baza unor articole publicate după 2003, când am obinut titlul de 
Doctor în Cibernetică și Statistică Economică la Academia de Studii Economice, București, 
cu teza Analiza seriilor de timp, a proceselor dinamice. 

In cele ce urmează rezumăm principalele rezultate prezentate în această Teză de 
abilitare, intitulată Contribution to statistical analysis and modeling in Economics and 
Finance. 
 

I. Metode pentru modelarea seriilor de timp 
Această parte conține o trecere în revistă a metodelor clasice și de inteligență 

artificială folosite în cadrul acestei teze pentru analiza statistică seriilor și modelarea seriilor 
de timp din domeniul economico-financiar. Capitolul conține numai definițiile și prezentarea 
schematică a tehnicilor strict necesare pentru înțelegerea rezultatelor prezentate în capitolele 
următoare.  

 
II. Modelarea seriilor de timp financiare 
Acest capitol tratează probleme legate de analiza statistică, modelarea seriilor și 

predicția seriilor fnanciare.  
In prima parte se investighează dependența calității modelelor construite prin General 

Regression Neural Networks (GRNN) de proprietățile statistice ale seriilor de timp financiare. 
Studiul arată că sezonalitatea are impact asupra calității modelelor, în timp ce proprietățile de 
‘regularitate’ (cum ar fi normalitatea sau staționaritatea) nu au o astfel de influență.. 

În continuare sunt propuse modele hibride ARIMA-GEP pentru serii de indici bursieri 
NYSE, BET, KLSE, DJIA și se introduce un nou algoritm -  Optimal Multiple Kernel–
Support Vector Regression (OMK–SVR) pentru modele de regresie, a cărui eficiență este 
testată pe aceleași serii.  

Comparația arată că OMK-SVR este cel mai performant algoritnm de predicție în 
comparație cu Gene Expression Programming (GEP), Support Vector Regression (SVR) și 
ARIMA-GEP pe seriile analizate. 

 
III. Consumul și modelarea hysteresis-ului 
În această parte a tezei se trec în revistă cele mai relevante abordări ale histerezisului  

în economie și se subliniază impactul fenomenului asupra consumului macroeconomic în 
România. Lucrarea își propune să revizuiască aplicarea teoriei histerezisului pe modelele 
economice și să realizeze prezinte rezultatele cercetărilor proprii privind consumul final al 
gospodăriilor în România în perioada 1990 - 2016, folosind atât abordarea unit-root cât și așa-
numită abordare „true” a histerezisului. Rezultatele cercetării au indicat existența 
histerezisului la nivel de consum macroeconomic, relevând astfel implicațiile pentru politica 
economică, inaccesibile prin alte tipuri de modele. 

 
IV. Ecolabelling-ul în industrial hotelieră din România  
Această parte se concentrează pe ‘ecolabelling’ în industria hotelieră de pe Litoralul 

românesc din punct de vedere al considerentelor de marketing, al constrângerilor financiare și 
perspectivelor în domeniu.   

Noutatea cercetării rezidă în investigarea factorilor care influențează decizia 
managerilor de a implementa măsuri ecologice în cursul anilor următori, de a îndeplini 
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criteriile și a aplica pentru obținerea EU Ecolabel. Rezultatele indică faptul că eficiența 
activității hoteliere influențează semnificativ decizia de a implementa măsuri adiționale de 
protecția mediului în următorii ani, în timp ce categoria hotelurilor nu influențează această 
decizie. 

În final am construit și testat un model care confirmă faptul că decizia de a satisfice 
criteriile și a obține EU Ecolabel depinde semnificativ de cunoștințele managerilor în ceea ce 
privește Ecolabel, opinia lor asupra faptului că Ecolabel reprezintă un avantaj competitiv și 
eficiența activității economice curente a hotelului.  
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