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Domeniul de studiu abordat 

Metodologia Politică bazată pe modelarea şi simularea cu ajutorul agenţilor 

artificiali inteligenţi a fenomenelor politice reprezintă o componentă majoră a ştiinţei 

politice pe baze computaţionale, o nouă disciplină care a apărut ca o abordare 

sistematică în Ştiinţa Politică începând cu anii 1990, o dată cu progresul tehnologiilor 

de viaţă artificială şi a teoriilor şi metodologiilor pentru analiza datelor empirice cu 

ajutorul computerului. Domeniul sistemelor bazate pe agenţi artificiali (Agent-Based 

Systems), iniţial un domeniu fundamental în Ştiinţa Calculatoarelor (Computer Science), 

a devenit unul dintre cele mai dezvoltate şi extinse domenii în modelarea şi simularea 

in cercetarea din ştiinţele sociale, oferind o soluţie alternativă efectivă, deşi foarte 

complexă, la problematica legată de aspectele experimentale, orientate doar către 

dimensiunea empirică a analizei statistice tradiţionale din această sferă de cercetare. În 

cercetarea socială, sistemele bazate pe agenţi artificiali au făcut posibil experimentul 

virtual - un tip de experiment bazat pe modelarea şi simularea cu ajutorul computerului 

a unor populaţii largi şi a societăţii în întregul ei pe durate de timp foarte lungi. Adoptat 

ca o tehnică avansată de cercetare, acesta a contribuit în mod esenţial la apariţia şi 

dezvoltarea unor noi discipline: Simularea Socială (Social Simulation), Sociologia 
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Computaţională (Computational Sociology), Ştiinţa Sociale Computaţionale 

(Computational Social Science).  

Agenţii artificiali sunt programe software care definesc enităţi virtuale cu 

proprietăţi de autonomie şi capabilităţi de a acţiona în vederea unui scop. Dat fiind un 

set de reguli cu privire la relaţiile dintre astfel de agenţi, ei se pot agrega în sisteme 

sociale artificiale. În astfel de sisteme, interacţiunile dintre agenţii individuali (la nivelul 

micro al sistemului social artificial) pot duce la apariţia unor fenomene complexe la 

nivelul macro al sistemului social artificial. O astfel de definiţie specifică noţiunea de 

agent artificial aşa cum este utilizată în actualele cercetări din Simularea Socială şi din 

Sociologia Computaţională. Istoria evoluţiei de la agenţi artificiali autonomi individuali 

la sisteme sociale artificiale include totuşi mai multe etape de dezvoltare conceptuală şi 

experimentală a acestor cercetări: de la agentul autonomy virtual la sisteme multi-

agenţi, la sisteme bazate pe agenţi, la societăţi artificiale (artificial societies) şi, în final, 

la construcţia unui model de organizarea si functionare a unui stat (artificial polity). 

Fiecare dintre aceste clase de sisteme artificiale a reprezentat la timpul său o mai mare 

performanţă şi un tip de experiment avansat. Iniţial, agentul autonom artificial 

individual a fost studiat într-un cadru interdisciplinar extins, ce includea o paletă 

extrem de largă de domenii ştiinţifice, de la biologie şi ştiinţe anatomice la ştiinţe neurale 

şi ştiinţele creierului, de la sisteme mecanice la sisteme complexe. Astfel sistemele 

artificiale au fost dezvoltate pe baza unor metodologii şi tehnici experimentale foarte 

diferite, cum sunt cele din inteligenta artificială şi mediile computaţionale (sistemele 

multiagenţi sau agenţii robotici), viaţa artificială (automate celulare, agenţi încorporaţi) 

sau ştiinţa complexităţii (sisteme cu auto-organizare, sisteme adaptive complexe). Au 

fost astfel dezvoltate diferite domenii de cercetare, de la Robotică, Mecatronică şi Agenţi 

Autonomi la Viaţă Artificială, în special începând din anii 1990. Scopul major al 

cercetărilor cu privire la-, sau bazate pe agenţi artificiali a fost acela de a identifica noi 

modalităţi de investigare atât a mentalului uman, cât şi a societăţii umane si a 

organizării si funcţionării statului.  

Interesul pentru agenţii artificiali s-a deplasat în scurt timp către simularea 

societăţii (artificial society) şi a statului (artificial polity). Studiul societăţii include 
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formarea, creşterea, şi dezvoltarea societăţii, dinamica acesteia sau evoluţia sa în 

scenarii de interes care nu ar putea fi testate experimental altfel decât pe baza acestor 

tehnologii de simulare. Studiul statului include studiul funcţionării acestuia şi 

mecanismele de schimbare, ca şi influenţa economiei, a mediului social şi a culturii 

asupra apariţiei fenomenelor politice. Domeniul Metodologiei Politice include acum o 

colecţie întreagă de concepte şi teorii cu privire la modelarea computaţională şi pe bază 

de simulare care sunt utilizate în ştiinţa politică informatizată.  

 

Contribuţii teoretice şi metodologice 

Această Teză descrie la nivel conceptual contribuţiile principale ale Autoarei din 

dublă perspectivă: teoretică şi experimentală.   

O primă contribuţie se referă la modelarea computaţională şi pe bază de simulare 

a agentului artificial individual autonom şi a fost dezvolată sub forma teoriei de 

modelare computaţională a atitudinilor în agenţii artificiali individuali (Theory of 

Computational Attitude) capabili să se adapteze dinamicii ambientale şi să dezvolte 

comportamente orientate către realizarea sau atingerea unui scop.  

O a doua contribuţie o reprezintă modelarea computaţională şi pe bază de 

simulare a sistemului social multi-agenţi (s-MAS), în care agenţii sunt capabili să înveţe 

atitudini şi să dezvolte, pe această bază, comportamente adaptive în ambiente care se 

schimbă în mod dynamic.  

O a treia contribuţie se referă la modelarea computaţională şi pe bază de simulare 

a schimbării atitudinilor politice, ca şi a statului sau a regimului politic în statul 

artificial. În timp ce numeroşi autori din domeniul sociologiei abordează tema modelarii 

explicative a fenomenelor emergente la nivelul macro (micro-to-macro emergence, bottom-

up approach), Autoarea abordează latura mai puţin formalizată a acestei teme, şi 

anume, dezvoltarea unei abordări de metodologie politică a mecanismelor şi proceselor 

care pot explica legătura dintre fenomenele politice de la nivelul macro şi 

comportamentul agenţilor individuali de la nivelul micro al modelului statului artificial 

(downward causation). 
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Etapele, rezultatele obţinute şi impactul ştiinţific al cercetării 

 Teza tratează cercetările dezvoltate atât pe durata, cât mai ales după terminarea 

studiilor doctorale (1992-1998), cercetările dezvoltate în poziţia de Asistent universitar 

dr. şi în cea de Conferenţiar univ.dr. la Universitatea Ecologică din Bucureşti (1998-

2001) şi la Universitatea Transilvania din Brasov (2001-2005) şi în poziţia de 

Conferenţiar univ.dr. la Universitatea din Bucureşti începând cu 2005.   

 Cercetarea doctorală şi post-doctorală s-a concentrat mai ales pe Agenţii 

Autonomi în scopul dezvoltării de cercetări fundamentale cu privire la interacţiune, 

luarea deciziilor, învăţare, comportament individual, atitudini şi la adaptabilitatea 

agentului individual la schimbarea ambientală. Dezvoltată în perioada anilor 1990, 

abordarea asupra agenţilor autonomi s-a înscris în primul val de interes ştiinţific pe 

plan internaţional pentru acest domeniu. Acest interes a apărut ca urmare a schimbării 

fundamentale de paradigmă în ştiinţele artificialului, care a devenit evidentă la mijlocul 

anilor ’90, când teoriile despre viaţa artificială au început să configureze un nou 

domeniu de cercetare fundamentală. Comunitatea de cercetare în Inteligenţa Artificială 

şi-a deplasat destul de repede centrul de atenţie şi interes de la temele tradiţionale ale 

reprezentării cunoştinţelor (knowledge representation) şi algoritmii de căutare asociaţi 

(search algorithms) către noile teme ale memoriei dinamice, interacţiunii individuale, şi 

capabilităţilor de adaptare caracteristice organismului uman. În acest context, 

cercetările Autoarei au adresat cu precădere problematicile agentului artificial autonom, 

intenţionalitatea şi adaptivitatea acestuia. În consecinţă, cercetarea s-a axat pe 

dezvoltarea teoriilor cu privire la interacţiunea agentului autonom cu propriul ambient. 

Modelată ca o capabilitate de învăţare, adaptivitatea agentului autonom la un mediu 

aflat în continuă schimbare a oferit suport conceptual dezvoltării unei teorii a schimbării 

atitudinale ca răspuns la schimbarea de mediu. Contribuţia principală a Autoarei pe 

acest subiect se referă la teoria cu privire la modelul computaţional al atitudinii care 

tratează abilitatea agentului de a învăţa atitudini prin care să-şi poată coordona 

propriile comportamente orientate către realizarea/atingerea unui scop în prezenţa sau 

datorită schimbării ambientale. Algoritmul A_Learning (învăţarea de atitudini în 

artificial) şi teoria pe care se bazează acesta se numără printre primele abordări 
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fundamentale asupra adaptivităţii agenţilor autonomi individuali capabili să dezvolte 

interacţiuni şi comportamente sociale în medii aflate în schimbare dinamică. Cercetarea 

include diferite alte teorii cu privire la reţele neurale, auto-organizare dinamică şi calcul 

variaţional utilizate pentru a dezvolta un model dinamic al agentului autonom 

individual definit ca sistem de interacţiune agent-mediu (“agent-environment interaction 

system” sau “aeis”). Cercetarea doctorală a fost supervizată de mai mulţi profesori 

renumiţi în acest domeniu: Thomas M. Mitchell (University of Pittsburgh, U.S.A.), L. 

Steels (Free University of Brussels, Belgium), şi Walter J. Freeman (University of 

Berkeley, U.S.A.). Cercetarea doctorală şi post-doctorală a fost dezvoltată în câteva 

dintre cele mai renumite universităţi din Europa: Dipartimento di Informatica, 

Universita’ degli Studi di Torino, Italia; Dipartimento di Informatica, Universita’ degli 

Studi di Milano, Italia; AI-Laboratory, Free University of Brussels. Rezultatele raportate 

ale cercetarii doctorale au fost publicate în lucrări de cercetare acceptate la mai multe 

evenimente ştiinţifice relevante din domeniu (cea de-a 4-a Conferinţă IBERAMIA 

(Venezuela, 1994), Colocviul Internaţional de Modelare Neurală (University of Lyon, 

France, 1994), 2nd Annual Joint Conference on Information Sciences, JCIS’95 (U.S.A., 

1995), International Conference on Engineering Applications of Neural Networks, 

EANN’95 (Helsinki University of Technology, Finland, 1995), 2nd Workshop on Agent-

Based Simulation (University of Passau, Germany, 2001). Ca urmare a acestei 

participări active şi a cercetărilor dezvoltate în domeniu, Autoarea a obţinut mai multe 

burse doctorale care au ajutat-o să-şi continue şi să-şi perfecţioneze abordarea (burse 

doctorale acordate de către: Universitatea din Milano, Italia, Universiatea Libera din 

Bruxelles, Belgia, 1st International Summer Institute of Cognitive Sciences organized de 

State University of New York at Bufallo, U.S.A.). Autoarea a fost în mod repetat invitată 

ca studentă doctorandă si, mai tarziu, in calitate de cercetator-invitat (guest) la mai 

multe universităţi şi institute de cercetare din Europa şi din U.S.A. (School of Computer 

Science, University of Pittsburgh, U.S.A.; GMD Institute, acum denumit Fraunhofer 

Institute IAIS, Sankt-Augustine, Germania).  

Performanţele obţinute au încurajat extinderea cercetărilor către sistemele 

sociale multi-agenţi (MultiAgent Systems, MAS) în care au fost studiate interacţiunea 
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socială, învăţarea socială, organizarea socială, conflictul şi cooperarea socială. În 

extensia cercetărilor asupra agenţilor artificiali, pentru o scurtă dar foarte prolifică 

perioadă de timp, sistemele MAS au reprezentat o variantă hibridă, dar eficientă 

experimental pentru modelarea computaţională şi pe bază de simulare a societăţii 

umane. Cercetarea teoretică bazată pe MAS combină tehnici de inteligenţă artificială cu 

tehnici de viaţă artificială în scopul dezvoltării de sisteme sociale artificiale în care 

agenţii au capabilităţi de învăţare care explică atitudinile şi comportamentele sociale şi 

a mecanismelor şi proceselor care le caracterizează. Această orientare a cercetării a fost 

foarte bine apreciată de comunitatea cercetărilor asupra agenţilor încorporaţi (roboţi) 

pentru contribuţia în introducerea comportamentelor emergente în agenţii încorporaţi 

ca o consecinţă a capacităţii agenţilor de a acumula cunoştinţe din interacţiune, de a 

re-organiza dinamic aceste cunoştinţe şi de a le utiliza pentru dezvoltarea de atitudini 

care să coordoneze aceste comportamente. Aplicaţiile acestor cercetări au fost 

experimentate pe agenţii încorporaţi dezvoltaţi la institutul AiS Fraunhofer, Sankt-

Augustine, Germania. Colaborarea dintre Autoare şi acest institut a avut ca efect 

modificări arhitecturale ale agenţilor pentru a le adăuga capabilităţi de învăţare din 

interacţiunea cu alţi agenţi. Comportamentele orientate către realizarea unui scop pot 

să apară ca rezultat al abilităţilor agenţilor individuali de a dezvolta atitudini faţă de un 

obiect atitudinal comun, faţă de un scop comun sau ca urmare a apartenenţei la un 

anumit grup de agenţi. Rezultatele acestor cercetări au fost raportate atât în cadrul 

Institutului AiS Fraunhofer (Germania), cât şi la cea de-a 8-a conferinţă EVAL 

(Universitatea din Aarhus, Danemarca). 

 Această etapă de cercetare a luat în considerare, la nivel conceptual, teorii şi 

metodologii de Simulare Sociala bazate pe paradigma generativă. Acest lucru a făcut 

posibilă o schimbare paradigmatică care a orientat cercetările asupra învăţării 

atitudinilor în agenţii artificiali către abordări care le-au apropiat de domeniul 

psihologiei politice şi ştiinţei politice, în particular de modelarea computaţională şi pe 

bază de simulare a schimbării atitudinilor politice. Cercetările curente în această 

direcţie contribuie la dezvoltatea unei metodologii de implementare a legăturii cauzale 

de la nivelul macro la nivelul micro al unei societăţi de agenţi, încercând să arate care 
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sunt efectele pe care le au fenomenele politice macro asupra comportamentelor şi 

atitudinilor agenţilor individuali de la nivelul micro al sistemului social artificial. Acest 

impact este studiat ca o problemă de cultură politică, în particular cu ajutorul datelor 

existente despre regimurile de tranziţie din Europa de Est. Acest model de simulare a 

fost elaborat pe baza teoriilor despre cultura politică, în special a revizuirilor şi 

dezvoltărilor acestor teorii după fenomenele legate de căderea Zidului Berlinului în 

1989. Scopul general al acestor cercetări este acela de a descrie fenomenele complexe 

la nivel macro şi impactul lor asupra fenomenelor de la nivel micro în modele artificiale 

ale statului democratic tipic din Europa de Est actuală: regim post-comunist de tranziţie 

către democraţie sau de consolidare a democraţiei. Modelul adresează diferite aspecte 

fundamentale în metodologia politică.        

Un astfel de aspect este modelarea pe bază de simulare a corupţiei din statele 

est-europene, încrederii în stat şi societate, schimbării instituţionale şi schimbării de 

atitudine politică. Explicarea unor fenomene politice de acest tip pe baza unui model 

artificial al statului sau al guvernării necesită definirea, implementarea şi 

experimentarea unor mecanisme politice în mediul artificial. Astfel de mecanisme fac 

ele însele subiectul modelării în Metodologia Politică, aflată în ultima perioadă într-un 

proces de re-orientare paradigmatică menit să includă complexitatea si dependenţa de 

context în modelarea mecanismelor politice.  

Un alt aspect este legat de paradigma generativă, utilizată în modelarea pe bază 

de simulare a mecanismelor politice responsabile cu apariţia macro-fenomenelor într-o 

societate artificială. Primele rezultate ale acestor cercetări au fost communicate la prima 

ediţie a Seminarului “Decizia Politică: Mentalitate şi Cultura Decizională” pe care 

Autoarea l-a organizat în 2006 în cadrul FSPUB şi ale cărui lucrări au fost publicate 

într-o serie de volume denumită “Decizia politică: O abodare înterdisciplinară” (2007). 

Un al treilea aspect este legat de modelarea pe bază de simulare a statului şi 

guvernării. Cum modelul statului este diferit de modelul societăţii artificiale din multe 

puncte de vedere (conceptual, operaţional), elaborarea unui model artificial al statului 

necesită re-considerarea modelului acţiunii sociale (Coleman, 1986) din perspectiva 

teoriilor culturii politice şi a principiilor weberiene şi parsoniene de descriere a 
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modelului unui stat democratic. Contribuţia Autoarei constă în introducerea unei 

abordări bazate pe cultura politică în modelarea legăturii cauzale între macro-fenomene 

şi comportamentele şi atitudinile politice individuale de la nivel micro. Abordarea se 

bazează pe generalizarea modelului “thick&thin” al culturii politice (Mishler and Pollack, 

2003) şi experimentarea în scenarii care modelează statul democratic est-european de 

după 1989. Modelul a fost prezentat la cea de-a 2-a ediţie a Conferinţei Europene despre 

Atitudini şi Mentalităţi Politice, ECPAM’2013, şi publicat în seria de volume “Atitudini şi 

Mentalităţi Politice”. 

 

Publicaţii relevante 

Cercetările descrise în această Teză au fost prezentate în diferite lucrări şi articole 

publicate de diferite edituri şi în cadrul unor conferinţe europene şi internaţionale 

relevante în domeniu.  

Primele etape ale cercetări fundamentale asupra sistemelor artificiale 

inteligente cu abilitati de invatare si de comportament social (1990-2000) au fost 

publicate in volume ale unor conferinte europene si internationale: 

 

Voinea, C. 1990. “Number Generalization in Learning from Examples”, in: Philippe 

Jorrand, Vasil Sgurev (Eds.): Artificial Intelligence IV: Methodology, Systems, 
Applications - Proceedings of the 4th International Conference on Artificial Intelligence: 

Methodology, Systems, Applications (AIMSA '90), Albena, Bulgaria, 19-22, September, 

1990. Elsevier North-Holland. ISBN 0-444-88771-7.  

Voinea, C. 1991. “Principles of Semantic Coherence in Concept Learning”, în: Graham 

I.M. şi Milne R.W. (Eds.), “Research and Development in Expert Systems VIII”, 

Proceedings of Expert Systems 91, The Eleventh Annual Technical Conference of the 
British Computer Society, Specialist Group on Expert Systems, Cambridge University 

Press, London, pp. 127-139. ISBN 0-521-41836-4. 

Voinea, C. 1992. “Principles of Semantic Coherence in Concept Learning”, în: Intelligent 
Control and Instrumentation, 1992. SICICI '92. Proceedings., Singapore International 
Conference on Intelligent Control and Instrumentation SICICI’92, vol.2, no., pp.736,739, 

17-21 Feb 1992. DOI: 10.1109/SICICI.1992.637627 Ediţia I:1992, Ediţia a II-a: 2002. 
ISBN 0-7803-0632-5.  
 

Cele mai importante cercetari cu privire la teorii ale modelării atitudinilor 

au fost publicate în volumele:  
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Voinea, C.F., Bălăceanu -Stolnici, C. 2000. “Neuropsihologia Postmodernistă - De la 
mecanica cuantică la dinamica haosului”, Editura Universităţii Ecologice, Bucureşti. ISBN 
973 – 99171 – 2 – 7. 

Voinea, C.F. 2009. “A History of Decision”, Vol. I: “Ancient Decisional Imaginary”, Ars 

Docendi-University of Bucharest Press, Bucharest. ISBN 978-973-558-417-7.  

Voinea, C.F. 2010. “A History of Decision”, Vol. II: “Ancient Concept of Decision in Plato 
and Aristotle”, Ars Docendi-University of Bucharest Press, Bucharest. ISBN 978-973-

558-472-6.  

Voinea, C.F. 2012. “Political Attitudes”, Vol.: “In Search for Measure”, Ars Docendi-
Bucharest University Press, Bucharest. Foreword: Radu Carp, ISBN 978-973-558-576-1.  

Voinea, C.F. 2016. “Political Attitudes: Computational and Simulation Modelling”, John 

Wiley and Sons, Ltd., Chichester, UK.  

 

Cercetările pe tema atitudinii în sisteme sociale şi politice artificiale au fost 

publicate în seria de volume dedicate deciziei politice:  

 

Voinea, C.F. (Editor Coord.). 2006. “Decizia – O formulă interdisciplinară. Elite, 
mentalităţi, gen şi modelare în decizia politică ”, C.F. Voinea (editor coord.), Editura 
Universităţii din Bucureşti ;  

Voinea, C.F. (Coord.). 2007. “Decizia Politică: O formulă interdisciplinară. Mentalităţi şi 
modelare”, C. F. Voinea (coord, Editura Paralela45, Piteşti. ISBN 978-973-47-0090-5 

(2007),  

 

şi în seria de volume dedicate studiilor asupra atitudinilor şi mentalităţilor politice:  

Voinea C.F. (Editor). 2012. “Political Attitudes and Mentalities. Old Theoretical 
Foundations – New Experimetal and Prediction Challenges”, Volum cu lucrările primului 

Workshop Exploratoriu Est-European despre Atitudini Politice şi Mentalităţi, EEEW-

PAM’2012, organizat de FSPUB prin Proiectul CNCS-UEFISCDI PNII-IDEI/WE_PN-II-ID-
WE-2012-4-046/2012, Editura Ars Docendi-Universitatea din Bucureşti. ISBN 978-973-

558-626-3; 

Voinea C.F. (Editor). 2012. “Political Attitudes and Mentalities. The Historical Heritage of 
Europe – A Challenge for the Future of Political Analysis”, Volum cu lucrările primei Ediţii 

a Conferinţei Europene despre Atitudini Politice şi Mentalităţi, ECPAM’2012, organizată 

de FSPUB prin Proiectul CNCS-UEFISCDI PNII-IDEI/WE_PN-II-ID-WE-2012-4-

046/2012, Editura Ars Docendi-Universitatea din Bucureşti. ISBN 978-973-558-629-4;  
Voinea, C.F., Todosijević B., Boella G. (Editors). 2013. “Political Attitudes and 
Mentalities. Eastern European Political Culture. Modeling Studies”, Volum cu lucrările celei 

de-a II-a Ediţii a Conferinţei Europene despre Atitudini Politice şi Mentalităţi, 

ECPAM’2013, Editura Ars Docendi-Universitatea din Bucureşti. ISBN 978-973-558-719-

2.  

 

Cercetarile asupra domeniului culturii politice au fost publicate in lucrari de 

cercetare in perioada 2012-2019 in jurnale de cercetare nationale, europene si 

internationale: 
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Voinea, C.F. 2001. “Attitude Learning in Autonomous Agents”, in: 2nd Workshop on 
Agent-Based Simulation, April 2-4, 2001, Passau, Christoph Urban (Ed.), SCS-Europe 

BVBA Erlangen, ASIM, Germany, pp. 66-70. ISBN 1-56555-215-6.  

Voinea C.F. 2003. An Interdisciplinary Research Approach to Political Science – Specific 
Modeling and Simulation Tools, Annales of University of Bucharest, Political Science 

Series V, ISSN 1582-2486, pp.69-99. 

Voinea C.F. 2005. Cognitive Models in Political Decision Making, Annales of University of 

Bucharest, Political Science Series VII, ISSN 1582-2486, pp.45-65. 

Voinea C.F. 2006. The Virtual Experiment. Generative Models of Social and Political 
Processes, Annales of University of Bucharest, Political Science Series VIII, ISSN 1582-

2486, pp.65-93. 

Voinea C.F. 2007. A Comparative Review on Computational Modeling Paradigms. A Study 

on Case-Based Modeling and Political Terrorism, Annales of University of Bucharest, 

Political Science Series IX, ISSN 1582-2486, pp.87-119. 

Voinea, C.F. 2013a. Eastern European Political Socialization Modeling Research: A 
Literature Review, in: Voinea, C.F., Todosijević B., Boella G. (Eds.), “Political Attitudes 
and Mentalities. Eastern European Political Culture. Modeling Studies”, Ars Docendi-
Bucharest University Press. ISBN 978-973-558-719-2, pp.207-214.  

Voinea C.F. 2013b.  Briberyscape: An Artificial Society-Based Simulation Model of 
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