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Rezumat 
Business analytics1 sau BA este un subiect oarecum nou și în tendințe în majoritatea 

tipurilor de activităţi economice şi de afaceri din ultimul deceniu. Chiar dacă efectuează sau 

gestionează procese complexe, progresele tehnologice recente au transformat BA într-un veritabil 

instrument mai accesibil, aflat la dispoziția unei suite de manageri de pe toate nivelurile, pentru a 

sprijini procesul decizional. Business analytics nu este o anumită tehnologie, ci un set de metode, 

tehnici organizaționale și instrumente care pot fi utilizate individual sau în combinaţie cu altele, 

pentru a afla informații, a le analiza și a face predicții în vederea rezolvării problemei de afaceri. 

Prin urmare, data analytics și analiza datelor sunt cărămizile fundamentale ale deciziei pentru 

fiecare afacere în parte. De multe ori, pentru a lua decizii de afaceri corecte, eficiente, relevante şi 

oportune trebuie prelucrată o cantitate mare de date de tipuri diferite provenite din diverse surse. 

Însă, aplicațiile și analizele clasice nu pot răspunde la aceste solicitări ca la o sarcină obișnuită și 

continuă, fără a intra pe teritoriul business analytics. Acestea din urmă asistă procesul decizional 

și oferă mai multă valoare și rezultate superioare pentru direcțiile de acțiune operative, tactice și 

strategice. 

Necesitățile actuale solicită putere computaţională intensivă și extensivă datorită 

volumului de date și complexității afacerii. Prin urmare, instrumentele, metodele, tehnicile și 

algoritmii care susțin dezvoltarea acestor tipuri de analytics sunt alimentate de cele mai recente 

descoperiri ştiinţifice şi acoperă o gamă variată de discipline, cum ar fi matematica, statistica, data 

science, managementul, cercetările operaționale şi nu în ultimul rând, informatica. 

În zilele noastre, în domeniul sistemelor de asistare a deciziilor și a celor conexe, există 

două concepte principale care sună similar, și anume analytics și analysis (analiza). Acestea sunt 

utilizate în mod interschimbabil, fiind adesea considerate sinonime. Chiar dacă în majoritatea 

cazurilor amândouă folosesc aceleași metode sau tehnici, analiza este utilizată pentru probleme 

mai simple sau simplificate extrase dintr-o „ecuație” de afaceri elaborată, care astfel poate fi 

„rezolvată” prin analize. Analytics se bazează pe un set de analize, de multe ori multidisciplinare, 

interrelaţionate, după cum necesită situaţiile reale din mediul de afaceri. 

Conform modelului analitic de ascendență al Gartner, există patru tipuri de analize de 

afaceri, și anume descriptive, diagnostice, predictive și prescriptive. Ele oferă răspunsuri la ce s-a 
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întâmplat, de ce s-a întâmplat, ce se va întâmpla și ce ar trebui făcut pentru a se întâmpla. Analiza 

prescriptivă este proactivă, sugerând și declanșând măsuri acționabile, precum o aplicație de 

navigaţie, sau un sistem avansat de recomandare. Acest tip de analiză implică simulări și algoritmi 

de optimizare sau modelare avansată. 

Această teză trece în revistă principalele contribuții în activitatea de cercetare din anii care 

au trecut de la finalizarea doctoratului și stabilește direcțiile viitoare. Realizările pe plan științific 

sunt completate de dezvoltarea în cariera didactică și de asemenea de perspective. Domeniul de 

interes în cercetare legat de studiile doctorale, cât și în primii ani de după aceea, s-a concentrat pe 

abordări în proiectarea bazelor de date, taxonomia și istoricul lor. Mai târziu, curiozitatea științifică 

a evoluat către metode de analiză de date și analytics aplicabile în diverse activităţi economice şi 

de afaceri, adresate şi testate în diferite domenii pentru a sprijini procesul decizional al părților 

interesate. 

Metodele, tehnicile și modelele utilizate în activitatea de cercetare pot fi incluse în analize 

și analytics de tip descriptiv, diagnostic și predictiv, dar sunt capabile să fundamenteze platforme 

(framework-uri) pentru analytics de tip prescriptiv. Acestea sunt analize/analytics și teste statistice, 

analize decizionale multicriteriale, data mining şi web mining, machine learning, analiza 

conceptelor formale2 și recent modelarea ecuației structurale, în special metoda cu cele mai mici 

pătrate parțiale3. Acestea au fost aplicate în sistemele de recomandare destinate comerțului 

electronic (pentru suport decizional managerial, comportamentul cumpărătorului şi decizia de 

cumpărare, disponibilitatea datelor), site-urile de rețele sociale (comportamentul utilizatorului, 

măsurarea importanței și satisfacției), web mining (descoperirea comportamentului utilizatorului 

sau al cumpărătorului), identificarea bolilor cardiovasculare (vizualizare intuitivă, evaluarea bolii 

și predicția riscului de îmbolnăvire), îmbunătățirea calității în învățământul superior (propunere de 

arhitectură) și gestionarea riscurilor în proiectele de asfaltare (gestionarea și alocarea resurselor). 

Părțile interesate implicate sunt manageri, comercianți cu amănuntul, autorități de reglementare, 

utilizatori și cumpărători (sisteme de recomandare), utilizatori (rețele sociale, site-uri de comerț 

electronic), medici, cercetători și, ocazional, pacienți (cardiologie), personal în poziţii de 

management universitar și personal didactic (educație), sau echipe de proiectare și întreținere 

(pavaj, asfaltare). 

                                                             
2 Formal concept analysis (FCA) 
3 Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) 



În ceea ce privește cariera didactică, disciplinele predate au evoluat de la sisteme de 

automatizare a activităţii de birou (Birotică) la Baze de date și programare, apoi Baze de date în 

economie și Elemente avansate de baze de date – care sunt toate discipline nivel licență – la 

disciplinele Business Intelligence și Aplicații de Business Intelligence (discipline de masterat) și 

se încheie, pentru moment, cu propunerea de Metode şi Aplicaţii de Business Analytics dintr-un 

program masteral pe acest profil. 

Conținutul prezentei teze a fost diseminat în reviste internaționale sau naționale 

prestigioase Core Economics și Infoeconomics sau prezentat la conferințe bine recunoscute din 

Europa. Oferim aici câteva exemple edificatoare, precum Decision Support Systems (AIS actual 

= 1,103, revistă A* în clasificare australiană de referinţă4) de la Elsevier, Information Technology 

& Management de la Springer, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and 

Research și The International Conference on Software, Telecommunications and Computer 

Networks – SoftCOM. În plus, o lucrare publicată în Journal of Applied Computer Science & 

Mathematics a atras până acum 57 de citări, inclusiv în locul 2 din quartila roşie (Q1), precum și 

în brevete sau patente Google. 

Activitățile de predare și cercetare sunt corelate și ambele converg spre domeniul de 

Business Analytics. 

                                                             
4 Australian Business Deans Council (ABDC) ranking 


