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REZUMAT 
 

Cultura inseamna un ansamblu de activităţi si modele de comportament proprii unui grup 

social dat, transmisibile prin educatie . Riscul este o noţiune des folosită în domeniul economic 

care poate fi înţeleasa într-un cadru mai larg ca o cuantificare a posibilităţii de realizare a unui 

fenomen . Cultura riscului poate fi definită ca totalitatea normelor si tradiţiilor comportamentului 

indivizilor în cadrul unei colectivităţi care determina modul in care ei identifică, înţeleg şi 

acţionează asupra riscurilor cu care se confruntă şi pe care şi le asumă.  

Originalitatea temei constă in tratarea si evaluarea cu metode matematice a conceptului 

de risc . In mod concret,  s-au  folosit noi tehnici de modelare şi cuantificare a riscului, bazate pe 

conceptele de analiza interval şi  entropie, iar modelul de optimizare construit este mai realist. 

Proiectul propus este la graniţa dintre economia culturii si ştiinta informaţiei, iar    pentru 

atingerea obiectivelor proiectului sunt utilizate concepte si teorii din două ştiinte diferite, ştiintele 

socio-economice  si matematica. Deşi lucrează cu concepte diferite şi au paradigme de cercetare 

diferite, cele două ştiinte imbinate fac posibila dezvoltarea de modele pentru procesele 

decizionale. Rezultatele cercetării au fost diseminate prin publicarea acestora în reviste de 

specialitate şi prin prezentări în cadrul unor conferinţe internaţionale. 

In primul capitol (Optimizare si entropie): 

- a fost descris un algoritm care poate evalua forţa culturala a unei zone folosind măsuri ale 

entropiei şi a fost aplicat acest algoritm pe un caz particular, pentru evaluarea reprezentativităţii 

domeniilor tematice a cărţilor şi broşurilor tipărite, intrate în Depozitul Legal al Bibliotecii 

Naţionale 

- au fost descrise si analizate modalităţile de plasament financiar posibile 

- au fost prezentate conceptele fundamentale cu care operează teoria portofoliului:  rentabilitatea 

(randamentul) unui activ financiar,  portofoliu de active financiare, rentabilitatea sperată a 

portofoliului, riscul unui activ finaciar , varianţa (dispersia) rentabilităţii unui activ finaciar, 

covarianta dintre doua active financiare, matricea de covarianta a unui portofoliu, ecuaţiile unui 

portofoliu de titluri        

- au fost analizaţi principalii factori care apar in modelele medie-risc de optimizare  

- a fost prezentată o abordare empirica si una axiomatica a entropiei unui portofoliu 

- au fost prezentate 2 noi modele de optimizare a unui portofoliu care folosesc entropia Shannon 
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In capitolul 2 (Analiza interval ): 

- au fost prezentate noţiunile si conceptele cu care operează  analiza interval: aritmetica interval  

( Numere interval, Operaţii interval, Inegalităţi interval), variabile aleatoare interval 

- a fost studiat un exemplu (  Randamentul acţiunilor folosind analiza interval ) al modului in 

care poate fi  folosita analiza interval pentru a modela diverse seturi de date financiare,               

fiind prezentat de asemenea si un algoritm prin se care poate determina rentabilitatea unui 

portofoliu folosind analiza interval 

- a fost prezentat modelul unei probleme de programarea liniară interval (ILP), precum si modul 

in care poate fi efectiv rezolvată o astfel de problemă 

In capitolul 3 (Model de optimizare folosind analiza interval):  a fost elaborat un model de 

optimizare a unui portofoliu folosind analiza interval. 

- a fost prezentat modelul matematic al unei probleme de optimizare multiperioadă pentru 

selecţia portofoliului optimal, fără considerarea costurilor de tranzacţionare 

- a fost discutată o posibilă rezolvare a acestei probleme. 

- a fost prezentate cu un studiu de caz pentru Bursa de Valori Bucuresti. 

Capitolul 4( Concluzii finale ) este destinat concluziilor 

        Ca direcţie viitoare de cercetare imi propun o dezvoltare a conceptelor  referitoare la 

optimizarea unui portofoliu şi la găsirea unei relaţii intre cultură si entropie  
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