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Prezenta teză de abilitare rezumă cea mai importantă parte dintre activitățile de cercetare, 

după susținerea tezei de doctorat în cadrul Universității din Craiova în noiembrie 2004, confirmată 

de Ministerul Educației și Cercetării prin Ordinul nr. 3184 din 07.02.2005. Demersul se 

întrepătrunde cu evoluția mea profesională, desfășurată pe trei direcții: didactic, de cercetare 

științifică și de competență managerială. Astfel, rezultatele activității se află sub semnul abordării 

interdisciplinare, concretizată în studiile universitare, de doctorat și postdoctorale care au fost 

permanent valorificate, în mod activ și creativ, prin implementarea în domeniul economic și 

universitar. 

Am propus teza de abilitare cu titlul Perspectivele tehnologiilor informatice în contextul 

economiei digitale și impactul asupra creșterii economice structurată pe următoarele 

componente: Rezumat, Contribuţii şi realizări în cercetarea ştiinţifică, activitatea profesională şi 

academică, Perspectivele activităţii de cercetare, profesionale şi academice şi Referinţe 

bibliografice. 

Activitatea prezentată este considerată relevantă în ceea ce privește importanța și 

originalitatea, fiind dezvoltată pe trei direcții tematice:  

Domeniul 1. Analiza datelor economice prin produse software econometrice – suport de 

fundamentare a deciziilor în contextul globalizării economice 

Domeniul 2. Dezvoltarea sistemelor informatice pentru mediul digital de afaceri   

Domeniul 3. Rolul bazelor de date și al tehnologiilor de procesare a informației în 

economia digitală. 

 Prima direcţie tematică, Analiza datelor economice prin produse software econometrice 

– suport de fundamentare a deciziilor în contextul globalizării economice, include realizările 

care îmi definesc activitatea de cercetare din ultimii ani care se circumscriu unui domeniu de mare 

interes în perioada actuală, și anume, analiza datelor economice folosind produse software. Acest 

domeniu are la bază tehnologii informatice, metode statistico-matematice, big data.  

Superioritatea procesului de analiză a datelor în mediul organizaţional se datorează 

progreselor făcute în domeniul TIC, conducînd la infrastructuri de calcul performante şi la apariţia 

unor tehnici şi instrumente software avansate pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor. 

Implementarea analizelor de date într-o organizație poate crește eficiența în colectarea 

informațiilor și crearea unei strategii manageriale pentru oportunitățile existente sau noi.  

Prin lucrările publicate am realizat analiza datelor la nivel macroeconomic folosind tehnici 

şi instrumente software avansate pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor. Au fost elaborate 

modele economice care prin implementarea lor în produse software econometrice au permis 

fundamentarea deciziei manageriale în condiții de eficiență la nivelul organismelor economice. 

Programele software econometrice aflate într-un real progres tehnologic asigurat de 

disponibilitatea datelor, tehnicilor de analiză și posibilităților de scriere de cod sursă sau 

personalizare a scripturi-lor existente oferă cel mai puternic suport pentru modelarea economică.  

Din cele patru tipuri de analiză a datelor: descriptivă, diagnostic, predictivă și prescriptivă am 

utilizat analiza descriptivă și predictivă. Legătura între cele patru tipuri este esențială din punct de 

vedere al complexității și valorii informațiilor obținute. Studiile elaborate se concretizează în 

lucrări publicate în reviste cotate ISI cu scor de influență nenul: dar și lucrări publicate în volumele 

unor conferințe internaționale de prestigiu.  

Experiența acumulată în acest domeniu de studiu, conduce la ideea că în contextul 

globalizării economice în care operăm cu date la volum mare, viteză și varietate este oportun să 

combinăm cele 4 tipuri de analiză atât la nivel macro cât și microeconomic având ca suport 

tehnologiile big data. Astfel pot fi studiate evoluțiile metodologice și software care abordează 



 

  3    

 
 

provocările generate de big data pentru a putea include în viitoarele analize de date acele pachete 

software (ca exemplu R, R open source, SAS, QlikView) care includ instrumente ce depășesc 

barierele impuse de memoria și puterea de calcul a calculatorului. Analiza big data va permite 

studiul şi altor surse de date decât cele utilizate până acum, precum date transferate prin Internet, 

informaţii de tip log de pe serverele Web, raporturi de activitate de pe reţelele de socializare, date 

ce detaliază apelurile de pe telefoane mobile, înregistrări de tranzacţii de vânzări sau date captate 

prin senzori. 

Concluziile rezultate converg către ideea că fundamentarea procesului managerial-

decizional are la bază, atât la nivel macro, cât și microeconomic, se bazează pe utilizarea unor 

sisteme și concepte moderne de analiză a datelor, previzionare, modelare și construirea deciziilor 

strategice: produse software econometrice, business intelligence/depozite de date și big data.  

Cea de-a doua direcție tematică, Dezvoltarea sistemelor informatice pentru mediul digital 

de afaceri, cuprinde studii ale sistemelor informatice utilizate la nivel organizațional, în societatea 

contemporană, la începutul ultimelor decenii: sisteme de procesare a tranzacțiilor, sisteme la nivel 

de management, sisteme suport de decizie. Cele mai importante studii realizate din această 

perspectivă se concretizează în: teza de doctorat și lucrări publicate. 

Pe parcursul evoluției, mediul de afaceri a necesitat mai multă integrare între sistemele 

informatice. Una dintre cele mai semnificative reformări ale companiilor a fost adoptarea de 

sisteme integrate de gestiune ERP (Planificarea resurselor întreprinderii). La nivel organizațional 

acestea au reprezentat proiecte mari din punct de vedere al timpului, resurselor și costurilor, la 

nivel mondial s-au consacrat trei lideri ERP: Microsoft Dynamics, SAP și Oracle. 

Mediul digital de afaceri este în continua creștere, iar sistemele informatice devin astăzi tot 

mai mult o componentă vitală a succesului în afaceri pentru o organizaţie sau un întreprinzător. 

Prin digitalizare, la nivelul actorilor economici sunt vizate toate procesele cheie ale acestora: 

distribuție, vânzare, financiar, producție, comunicare etc. De asemenea, digitalizarea asigură și 

transferul unor practici administrative sau de promovare și marketing în mediul digital: facturarea 

electronică, semnătura electronică, arhivarea electronică, stocarea de tipul cloud, rețelele de 

socializare, website-ul, guvernare electronică. 

În contextual actual, suportul proceselor cheie este asigurat de utilizarea soluțiilor 

informatice dintre care cele mai reprezentative sunt: sistemele ERP (Planificarea Resurselor 

Întreprinderii destinate managementului integrat al tuturor proceselor și operațiunilor dintr-o 

companie în cadrul unei platforme informatice unice); soluțiile CRM (Managementul Relațiilor 

cu Clienții, ca un ansamblu de instrumente, proceduri și strategii care au în vedere îmbunătățirea 

relației cu clienții); soluțiile ARP (Planificarea avansată și programarea producției); soluțiile BI 

(Business Intelligence) pentru analiza datelor; aplicații digitale mobile; vânzarea de tip e-

commerce; sistemele de guvernare electronică etc. 

Parcursul firesc al cercetării m-a îndreptat și către implicarea în proiecte de cercetare care au 

avut ca obiectiv principal dezvoltarea și implementarea unor soluții informatice bazate pe servicii 

electronice.  

În ceea ce privește integrarea soluțiilor informatice, tehnologiile actuale pun accentul pe 

schimbul de informații și de documente electronice, realitatea virtuală, integrarea ERP cu alte 

sisteme informatice ale întreprinderii (CRM etc.), cu platformele B2B, cu componente mobile, 

pentru a asigura o imagine globală asupra afacerii.  

În economia digitală toate aceste soluții informatice vor avea la bază tehnologii emergente: 

de mobilitate şi procesare în cloud prin care se facilitează accesul virtual la resursele informatice 

ale companiei indiferent de aria geografică; de tip data analytics care ajută la eficientizarea 
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procesului decizional; tip social media care sprijină colaborarea între angajaţi, între companie şi 

parteneri, autorități publice și persoane fizice. 

Pornind de la aceste premise, trebuie abordate pe de o parte, tendințele manifestate în 

dezvoltarea soluțiilor software specifice mediului de afaceri digital, dar și perspectiva integrării 

acestor soluții atât la nivelul intern al organizațiilor, dar mai ales la nivel extern.     

Tendințele studiate vor avea în vedere, în principal, următoarele aspecte: creșterea 

interesului pentru sisteme ERP în cloud din partea companiilor mici și medii care nu pot deveni 

competitive fără a investi în soluțiile necesare; dezvoltarea soluțiilor și serviciilor în cloud; 

dezvoltarea soluțiilor de business intelligence pentru a face posibilă luarea mai rapidă a deciziilor 

și dând oportunitatea elaborării unor strategii pe termen lung; soluţii de platforme IoT (Internetul 

obiectelor/lucrurilor) care vor interconecta obiecte fizice “inteligente”; e-guvernare; aplicații 

software mobile pentru zona enterprise. 

Cea de-a treia direcție tematică, Rolul bazelor de date și al tehnologiilor de procesare a 

informației în economia digital, a stat sub semnul deciziei de a-mi îndrepta atenţia către 

aprofundarea domeniului bazelor de date și a tehnologiilor de procesare a informației, dar și a 

implicațiilor pe care le generează acestea în contextul globalizării și al economiei digitale. 

Primul pas, ca urmare a acestei decizii, a fost făcut prin elaborarea mai multor lucrări și 

cărți în care am studiat bazele de date relaționale și utilizarea lor în cadrul aplicațiilor de 

întreprindere. Bazele de date relaționale au apărut în epoca mainframe-urilor și a aplicațiilor de 

întreprindere - cu mult înainte de internet, cloud, big data, dispozitive mobile și economia digitală.  

Am studiat în cadrul unor cărți publicate arhitectura bazelor de date relaționale folosite de 

companii, dezvoltarea constantă a caracteristicilor necesare pentru implementarea pe scară largă 

în cadrul soluțiilor informatice integrate utilizate de companii, tehnicile de optimizare a structurii 

bazelor de date, scalabilitatea (în ceea ce privește numărul de utilizatori și dimensiunea bazei de 

date), metodele de indexare care asigură optimizarea interogărilor SQL. 

Am contribuit la proiectarea și implementarea unei baze de date folosită într-un portal de 

afaceri realizat în cadrul unui proiect de cercetare, de asemenea, am studiat și utilizat tehnologii 

de procesare a informațiilor în cadrul altui proiect de cercetare. Aceste demersuri conduc la 

concluzia că informația digitală poate fi transformată în noi valori economice și sociale, creând 

oportunități pentru dezvoltarea de noi produse și servicii, iar informația devine resursa-cheie 

pentru economia digitală. 

Mediul economic tot mai competitiv, care tinde spre globalizare, devine mai complex și 

solicită informații elaborate pentru sprijinirea deciziilor strategice. Evoluția tehnologiilor 

informatice oferă soluții eficiente de gestionare a unor volume foarte mari de date integrate 

asigurând niveluri de sinteză și detaliere adecvate sub foma depozitelor de date. Managerii au 

înțeles că datele stocate de sistemele informatice operaționale, în baze de date relaționale, 

reprezintă o mină de aur informațional care se cere exploatată. Cele mai importante domenii în 

care se pretează aplicarea depozitelor de date sunt: băncile, asigurările, telecomunicațiile, 

hipermarketurile, transporturile etc. Utilizarea tehnicilor de data mining pe depozitele de date 

aduce beneficii majore în orice domeniu de activitate. Toate aceste aspecte studiate au fost 

sintetizate în lucrări publicate. 

De la economia industrială la economia bazată pe internet, fiecare revoluție a utilizat noi 

tehnologii care au determinat schimbări majore în modul de funcționare a întreprinderilor și în 

modul în care oamenii trăiesc și lucrează. Tendințele tehnologice recente indică faptul că lumea 

este orientată spre o altă revoluție economică, și anume, economia digitală bazată pe Internet, 

cloud, dispozitive mobile, social media și big data. 

https://www.bitsoftware.eu/software-erp-romania-2/
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Procedurile specifice economiei digitale influențează direct sistemele de baze de date dar 

și tehnologiile de prelucrare a acestora: eliminarea hârtiei ca suport de date, utilizarea codurilor de 

bare, licitațiile prin Internet, comerțul electronic, semnătura digitală, servicii publice digitale etc. 

Toate acestea au condus și conduc la o nouă dimensiune a bazelor de date: big data și analiza 

datelor (data analytics) care deschid perspective cu totul noi asupra înţelegerii fenomenelor 

globale. 

Dezvoltarea aplicațiilor web, mobile și IoT a creat un nou set de cerințe tehnologice. Aceste 

tehnologii susțin un număr mare de utilizatori concurenți, distribuiți la nivel global, gestionează 

date semistructurate și nestructurate. Noua arhitectură tehnologică a întreprinderii necesită o 

abordare a gestionării datelor în timp real care să fie adaptată la o viteză și variabilitate fără 

precedent. Bazele de date relaționale nu sunt în măsură să îndeplinească aceste noi cerințe și, prin 

urmare, întreprinderile apelează la tehnologia de baze de date NoSQL. Întreprinderile adoptă 

bazele de date NoSQL pentru a aborda un nou set de provocări tehnice și cerințe care sunt rezultatul 

a cinci tendințe majore: din ce în ce mai mulți clienți folosesc mediul online, Internetul conectează 

totul, big data sunt din ce în ce mai mari, aplicațiile se mută în cloud și lumea a devenit dependentă 

de dispozitivele mobile. Prin tehnologia bazelor de date NoSQL, întreprinderile sunt mai capabile 

să se dezvolte cu agilitate, să funcționeze la orice scară, și să ofere performanța și disponibilitatea 

necesară pentru a răspunde cerințelor întreprinderilor din economia digitală. 

 Sinteza activităţilor individuale relevă, între altele, 3 cărţi unic autor, 1 capitol colectiv, 

publicat într-o editură din străinătate, 9 cărți de specialitate și cu caracter didactic ca și coautor, 

37 de articole și studii publicate în reviste ISI sau indexate în cel puțin 2 baze de date 

internaționale, 37 de participări la conferințe internaționale, dintre care majoritatea publicate în 

Proceedings-uri ISI și cu ISBN.  

 Lucrul în echipe de cercetare s-a concretizat în 8 de proiecte de cercetare naționale și 

internaționale, dintre care 4 câștigate  prin competiție în cadrul CNCSIS, 1 în cadrul ANCS - 

CEEX, 2 proiecte Leonardo da Vinci – Transfer de Inovație și 1 LLP ERASMUS Multilateral 

Project, respectiv, 1 proiect cu mediul de afaceri;  participarea ca membru în 14 proiecte câștigate 

prin competiție națională pe fonduri structurale, atât la nivelul Universității din Craiova, cât și în 

mediul economic privat, dintre care 1 în calitate de manager de proiect. Pentru a-mi susține 

capacitățile și performanțele profesionale trebuie menționate cantitativ și realizările ca membru în 

comitetul de organizare al unor conferințe susținute de specialiști de prestigiu din mediul 

economic, workshop-uri, concursuri acreditate de MEN destinate studenților și elevilor din 

învățământul preuniversitar, manifestări științifice. 

 Partea dedicată Contribuţiilor și realizărilor în cercetarea științifică, activitatea 

profesională şi academică include acele activităţi ce se referă la relevanţa şi impactul propriilor 

rezultate ştiinţifice, capacitatea de a îndruma studenţi sau tineri cercetători, dar şi de a conduce 

activităţi şi procese din cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare, precum şi propriile competenţe 

didactice.  

 În partea dedicată Perspectivelor activităţii de cercetare, profesionale şi academice, 

sunt prezentate liniile directoare ale cercetării ştiinţifice în domeniul informatică economică şi a 

altor domenii de interes complementare. Perspectiva academică se bazează şi pe obţinerea 

diplomei de abilitare, acest pas asigurând statutul de conducător de doctorat în cadrul Facultăţii de 

Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova.  

 În partea dedicată Referinţelor bibliografice sunt prezentate articolele reprezentative. 
 


