
UN NOU CONCEPT DE CONDUCERE A SISTEMELOR DE MANUFACTURARE - 
CONCEPTUL DE CONDUCERE COMPETITIVA 

 
- Obiectivele proiectului - 

 
Scopul proiectului este o noua abordare a ansamblului sistem de manufacturare – piata, 
in vederea gasirii marimilor care il caracterizeaza, a legitatilor care il guverneaza, a 
relatiilor care il descriu, si, pe aceasta baza, conceperea unui sistem de conducere 
performanta  a ansamblului.  Abordarea este la nivel general, dar cu aplicatie la 
fabricarea produselor mecanice, in serii mici si mijlocii, luand in considerare, permanent, 
dinamica factorilor de interactiune, cum ar fi capitalul, piata si sistemul. 
 
Ideile cheie pe care se bazeaza constructia proiectului, la nivel conceptual, sunt 
urmatoarele: 
 

1. Preluarea din biologie a principiul excluderii competitive (Competitive Exclusion 
Principle) si  aplicarea acestuia la ansamblul format din sistemele de manufacturare si 
piata.   
Potrivit acestui principiu, daca sistemul ecologic este stationar, atunci doua specii care 
consuma aceleasi resurse de hrana  nu pot coexista, in cadrul unui echilibru stabil. 
Permanent, unul dintre cei doi competitori va castiga, iar celalalt va fi exclus si va trebui 
sa se adapteze la o alta nisa a resurselor de hrana.  
Se constata ca exista un izomorfism intre situatia din biologie si situatia ansamblului 
sisteme de manufacturare – piata. Sistemele de manufacturare sunt analoage speciilor, 
piata este similara sistemului ecologic iar contractele de fabricare a unor cantitati 
comandate de produse reprezinta resursele de hrana, in timp ce competitia pentru aceste 
resurse se deruleaza in cadrul licitatiilor sau a altor actiuni comerciale similare. Prin 
analogie, se constata ca este obligatoriu ca sistemele de manufacturare  sa fie conduse  
pe baza de competitie si, ca, mai mult, potrivit acestui principiu, sistemele de 
manufacturare trebuie sa se adapteze conditiilor pentru a fi competitive, chiar si atunci 
cand au inca suficiente comenzi. De aici rezulta ca, in general, competitivitatea este o 
conditie sine qua non, pe care se bazeaza insasi ratiunea de a fi a sistemelor de 
manufacturare. 
 

2. Conducere pe baza de invatare on-line, pentru a obtine promptitudine si acuratete, 
iar de aici eficienta.  
In prezent, datele din monitorizarea sistemului de manufacturare sunt transformate in 
cunostinte doar in cazul unei activitati de cercetare stiintifica, cunostintele sunt apoi 
difuzate prin sistemul de diseminare (de exemplu publicare), pentru a fi aplicate. 
Circuitul este prea lung si cunostintele ajung cu mare intarziere si in mod indirect la 
sistemul de manufacturare. In proiect, se va urmari  realizarea unui circuit permanent de 
transformare on-line a informatiilor in cunostinte, pentru a genera actiuni, care sa fie 
implementate imediat si direct in interiorul sistemului. 
 

3. Modelarea comportamentala, in locul modelarii elementelor, pentru a obtine 
esentializare si completitudine,  iar de aici simplitate si robustete in actul conducerii.  
In prezent modelele folosite in conducerea sistemelor de manufacturare, fie ele analitice, 



numerice ori neuronale (ori, in general, algoritmice), se refera la elementele componente 
ale sistemelor. Constructia modelelor este in toate cazurile bazata pe investigarea 
experimentala off-line a elementului, alcatuirea unui set de date experimentale si 
utilizarea acestuia pentru a selecta, dintr-o familie data de modele, modelul cel mai 
potrivit. 
Nu sunt raportate in literatura cazuri de sisteme modelate comportamental, la care, 
monitorizand functionarea curenta a sistemului de manufacturare in cauza, sa se extraga 
on-line cunostinte, care sa se refere la interactiunile ce au loc in respectivul sistem de 
manufacturare, desi, pentru a conduce competitiv, este necesara in fond modelarea 
interactiunii dintre componentele sistemului. Noul concept de conducere a sistemelor de 
manufacturare se va dezvolta pe baza modelarii comportamentale, care va descrie 
interactiunea dintre elemente (sistem tehnologic, produse manufacturate, piata). 

 
Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea unui nou concept de conducere a 
sistemelor de manufacturare - conceptul de conducere competitiva, urmata de aplicarea 
conceptului la elaborarea algoritmului de conducere a acestor sisteme, dezvoltarea unei 
metode de evaluare on-line a competitivitatii, conceperea tehnicilor de modelare 
comportamentala prin  invatare on-line si de elaborarea metodologiei de proiectare a 
unui sistem de conducere competitiva. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului urmeaza aceasta structura si de aceea sunt 
urmatoarele: 
 
Ob. 1. Dezvoltarea unui nou concept de conducere a sistemelor de manufacturare – 
conceptul de conducere competitiva, bazata pe modelare comportamentala si 
invatare on-line. 

Conducerea competitiva este un concept pe care membrii echipei de cercetare il propun 
in acest proiect, pornind de la principiul excluderii competitive din biologie. Dezvoltarea 
conceptului se va baza pe rezultatele obtinute deja pana in prezent de membrii echipei, in 
ceea ce priveste descrierea analitica riguroasa si generala a econometriei unui sistem 
tehnologic generalizat, compus din masina-unealta, dispozitive, piesa si scula. Din lipsa 
de spatiu, prezentam (Fig. 1) doar o sinteza sumara a concluziilor rezultate si doar cele 
obtinute in cazul proceselor de aschiere.  



 
Fig. 1. Curba profitului maxim (rezultate obtinute de membrii echipei) 

 
Din analiza figurii 1, care, in planul ZOY, prezinta curba costului, c, si a productivitatii, 

q, functie de intensitatea procesului, R, se observa ca c are un minim in punctul pentru 
care intensitatea procesului are valoarea Rc iar curba productivitatii, q, are un maxim in 
punctul pentru care intensitatea procesului are valoarea Rp. Intrucat analitic Rc este diferit 
de Rp, rezulta ca niciodata nu e posibil sa se obtina simultan cost minim si productivitate 
maxima.  

Apare intrebarea: pentru a obtine un profit cat mai mare, cum este bine sa producem, 



mai mult si mai scump sau mai putin si mai ieftin, intrucat mult si ieftin, dupa cum se 
vede din figura 1, nu este conceptual posibil. Pentru a raspunde la intrebare, sa urmarim 
evolutia spatiala a profitului maxim (curba Pmax), functie competitivitatea, C, si de 
intensitatea procesului, R. Sa consideram doua nivele C(1) si C(2)  ale competitivitatii. Din 
cercetarile membrilor echipei a rezultat ca,  pe masura ce competitivitatea C este mai 
mare, devine mai importanta productivitatea (curba q) decat costul (curba c) si de aceea 
intensitatea optima a procesului, (adica aceea pentru care profitul este maxim) se apropie 
(asimptotic) de punctul Rp (se va urmari traseul C(1)-E-B- P(1)

max) care reprezinta 
intensitatea procesului pentru productivitate maxima (fara a-l atinge vreodata!). Pentru 
valoarea C(2)  a competitivitatii (care este mai mica), costul devine mai important si 
intensitatea optima a procesului se apropie de punctul Rc care reprezinta intensitatea 
procesului corespunzatoare costului minim cmin

 (se va urmari traseul C(2)-D-V- P(2)
max). 

In cele doua cazuri, profitul maxim are valorile P(1)
max, respectiv P(2)

max. 
In cazul limita, cand competitivitatea este nula (adica toate licitatiile sunt pierdute, dar 

pierdute la limita), atunci profitul maxim ce poate fi obtinut este zero (adica in cel mai 
bun caz nu se obtine niciun profit) si aceasta situatie poate aparea numai daca intensitatea 
procesului corespunde punctului Rc (pentru care costul este minim). Este evident faptul 
ca functionarea cu cost minim este o limita ce nu dorim a fi atinsa. In concluzie, 
intensitatea procesului se modifica functie de competitivitate intre limitele Rc si Rp, fara a 
atinge pe niciuna dintre ele. Aceste rezultatele anterioare ale membrilor echipei vor 
constitui punctul de plecare al cercetarii prezente. Competitivitatea, odata stabilita, va 
determina, pentru fiecare element al sistemului de manufacturare, nivelul optim al 
intensitatii procesului. 

Asa cum s-a aratat mai sus, prin conducere competitiva are loc adaptarea, conform 
principiului excluderii din biologie, a sistemului de manufacturare, in vederea 
maximizarii profitului. Pentru a realiza adaptarea, este necesara modelarea interactiunii 
dintre elementele ansamblului sistem de manufacturare – piata, care  in continuare va fi 
numita modelare comportamentala. Termenul de modelare comportamentala este 
introdus de noi si, pentru prezentarea acestei notiuni, vom considera doua elemente H1 si 
H2 care interactioneaza intre ele (Fig.2,a).  Modelul H1 al primului element stabileste o 
legatura intre intrarea x si iesirea y (input si output). Daca x si y sunt, in acelasi timp 
intrarea si iesirea unui  alt element, al carui model este H2, atunci cele doua elemente 
interactioneaza. Modelarea interactiunii lor (modelare comportamentala) inseamna 
stabilirea perechilor de valori (x,y) care satisfac functiile de transfer H1 si H2. Multimea 
solutiilor care satisfac ambele functii H1 si H2 reprezinta modelul comportamental, 
pentru ca descriu comportarea elementelor, in cursul interactiunii lor. 

De exemplu, in cazul temei propuse, H1 ar putea reprezinta sistemul de manufacturare 
iar H2 - piata.  
 



 
a.                                                                                    b. 

Fig. 2. Modelarea comportamentala 
 

Modelarea comportamentala devine din ce in ce mai complexa pe masura ce numarul 
elementelor care interactioneaza creste. De exemplu, in cazul din Fig, 2,b, interactioneaza 
trei elemente, iar modelul comportamental reprezinta relatia dintre valorile lui x, y, z si t 
pentru care cele trei elemente pot sa interactioneze. Prin dezvoltarea conceptului de 
conducere competitiva se va obtine arhitectura generica a sistemelor de conducere 
competitiva, precum si metodele generale de implementare a conceptului. 
 
Ob. 2. Elaborarea algoritmului de conducere competitiva, cu aplicare la sistemele de 
manufacturare a constructiilor mecanice. 

Prin aplicarea, la sistemele de manufacturare a constructiilor mecanice, a conceptului 
dezvoltat in obiectivul 1, se va elabora algoritmul de conducere competitiva a acestor 
sisteme. Schema bloc pe baza careia se va elabora algoritmul de conducere competitiva 
este prezentata in figura 3. 

 
Fig. 3. Schema bloc ce va sta la baza algoritmului de conducere competitiva 

 



Sistemul de manufacturare primeste contracte in urma licitatiilor (a competitiilor) 
generate de cererile de oferta ale pietii. Sistemul de conducere competitiva inseamna 
evaluarea competitivitatii si, pe baza acesteia, interventia asupra sistemului de 
manufacturare prin instructiuni privind modul de desfasurare a procesului de 
manufacturare in vederea obtinerii competitivitatii maxime. Pe de alta parte, in urma 
evaluarii competitivitatii, sistemul de conducere trebuie sa dea posibilitatea elaborarii 
ofertelor competitive care vor intra in licitatie. In vederea realizarii acestor doua 
obiective, sistemul de conducere competitiva foloseste tehnica  reinforcement learning 
pentru a cunoaste piata si tehnica de invatare on-line nesupervizata pentru a cunoaste 
sistemul de manufacturare. Dupa cum s-a aratat in cadrul obiectivului 1, urmeaza a se 
realiza modelarea comportamentala a sistemului, pe baza careia managementul societatii 
poate interveni in vederea elaborarii instructiunilor necesare reglarii procesului 
tehnologic si in elaborarea politicilor de management. 

Urmarind fiecare linie din structura algoritmului de conducere competitiva din figura 3, 
se pot observa urmatoarele: i) algoritmul de modelare a relatiei piata-sistem de 
manufacturare include folosirea bazei de date provenind din mediul economic (licitatii), 
extragerea de cunostinte prin data mining si realizarea modelului prin tehnica 
reinforcement learning; ii) pentru obtinerea indicatorilor punctuali de competitivitate se 
vor constitui baze de date din mediul competitional si se vor extrage cunostinte in 
vederea evaluarii competitivitatii; iii) cererile de oferta din piata intra in mediul 
competitional pentru a genera contractele pentru sistemul de manufacturare; iv) 
algoritmul de modelare a sistemului de manufacturare se realizeaza plecand de la 
specificatiile contractuale si identificand sistemul. Folosind tehnici de data mining, se vor 
obtine seturi de date privind parametrii functionali si economici, date care apoi se vor 
folosi pentru obtinerea modelului prin tehnici de invatare nesupervizata. 
Pe baza proceselor de invatare de mai sus se realizeaza modelarea comportamentala a 
ansamblului sistem de manufacturare – piata si implementarea sistemului de 
management. Sistemul de manufacturare va primi instructiuni privind modul de 
desfasurare a proceselor de manufacturare in scopul atingerii nivelului maxim al eficentii 
(profitul maxim). 
 
Ob. 3. Conceperea unei metodologii de evaluare matematica si identificare on-line a 
competitivitatii tehnico-economice a sistemelor de manufacturare. 

Conform conceptului de conducere competitiva, care include si se bazeaza pe 
modelarea comportamentala si invatarea on-line, este necesar sa se cunoasca in fiecare 
moment starea sistemului de manufacturare, adica relatia dintre capacitatea acestuia de a 
functiona la parametri optimi de performanta si mediul economic, la un moment dat, intr-
o situatie data. 

Raspunsul la aceasta necesitate il genereaza metodologia de evaluare matematica a 
competitivitatii tehnico-economice a sistemului de manufacturare, intr-un cadru strict 
determinat. In cazul concret al sistemului de manufacturare, performanta se poate evalua 
prin rata profitului P, data de relatia : P = (p-c)q [lei/ora], unde p este pretul, c este costul 
si q este productivitatea. Aceasta se va analiza in legatura cu alte aspecte, cum ar fi, 
volumul investitiei si cifra de afaceri.  

Pentru identificarea relatiei de stare a sistemului, este necesara stabilirea si 
cuantificarea unor atribute ale sistemului de manufacturare- productivitatea, calitatea, 



flexibilitatea, economicitatea, predictibilitatea alaturi de atribute ale mediului extern 
acestuia- segmentul de piata detinut, evolutia dinamicii cerintelor clientilor, pretul pietii, 
sistemele concurente. Aceste atribute se constituie in variabile de stare ale sistemului cu 
care se opereaza si prin conexiunea lor logica, se determina relatia de stare, ce 
caracterizeaza competitivitatea sistemului S  in mod punctual, adica pentru un produs X, 
la momentul T, pe piata Y, in conditii concrete. 

Modelarea comportamentala, termen conceptual definit si introdus de noi in acest 
cadru, da posibilitatea ca atributele asupra carora se poate interveni, si care devin astfel 
variabile de comanda sau control, sa fie utilizate pentru reglarea functionala a sistemului, 
in vederea atingerii valorilor optime ale competitivitatii. 

In esenta, metodologia de evaluare matematica si identificare on-line a competitivitatii 
va genera solutii pentru cunoasterea masurii competitivitatii, in modul punctual explicat 
mai sus, iar pe baza invatarii on-line va pune la dispozitia managementului date si solutii 
pentru elaborarea  politicilor care vizeaza obtinerea, pastrarea si cresterea nivelului 
competitivitatii tehnico-economice. 
 
Ob. 4. Conceperea unui algoritm de modelare a functionarii sistemelor tehnologice, 
bazat pe invatare on- line nesupervizata. 

Acest obiectiv are ca scop constructia  rapida si precisa a modelului fiecarui sistem 
tehnologic care intra in structura sistemului de manufacturare, in vederea compatibilizarii 
sistemului de manufacturare cu conditiile impuse de piata. Plecand de la specificatiile 
contractuale, pe baza monitorizarii functionarii sistemelor tehnologice, se stabilesc 
consumurile si costurile operatiilor tehnologice. Se formeaza un set de date si, prin data-
mining, se realizeaza procesul de descoperire a unor relatii si combinatii, in general 
cunostinte, iar  rezultatele gasite se pot incadra intr-un sistem automat de suport al 
deciziei. Metodele de data mining ce vor fi folosite sunt invatare nesupervizata si invatare 
supervizata. Prin invatare nesupervizata, folosind tehnica Principal Components Analysis 
(PCA), se va descoperi paternul variabilelor de stare ale sistemelor tehnologice. Tot prin 
invatare nesupervizata, dar folosind tehnica Cluster Analysis (CA) se realizeaza gruparea 
variabilelor functie de relatiile cauzale dintre acestea. Pentru fiecare grupa de variabile, 
prin invatare supervizata, cunoscand datele, pe de o parte, privind dimensiunile piesei, 
regimul de lucru, caracteristicile de precizie, etc. si, pe de alta parte, cele privind 
consumurile de timp, materiale, energie, etc., se va construi modelul econometric al 
sistemului de manufacturare. De exemplu, costul si productivitatea ar putea fi identificate 
ca functii care depind de produs si de intensitatea procesului de manufacturare. 

Odata trasate curba  productivitatii si a cheltuielilor (q si c din figura 1), se poate 
adauga cea de-a treia variabila, competitivitatea si pe aceasta baza se poate regla 
intensitatea procesului, realizandu-se astfel adaptarea sistemului pentru obtinerea 
profitului maxim. Prin reglarea intensitatii procesului de manufacturare si prin invatare 
on-line se adopta modelul sistemului de manufacturare corespunzator realizarii 
produselor competitive. Este o modelare comportamentala pentru ca se bazeaza pe 
monitorizarea interactiunilor dintre elementele componente ale sistemului de 
manufacturare si pe circuitul permanent de informatii din interiorul si exteriorul 
sistemului de manufacturare. In prepararea acestei propuneri, echipa proiectului a realizat 
cercetari exploratorii in ceea ce priveste modelarea functionarii sistemelor tehnologice, 
bazata pe invatarea on-line nesupervizata. Rezultatele sunt prezentate in  [32] si [33], 



unde se arata ca aceasta abordare este pe deplin fezabila.  
 
Ob. 5. Conceperea unei metodologii de modelare, in timp real, bazata pe 
reinforcement learning, a relatiei sistemului de manufacturare cu mediul economic. 

Procesul de invatare, in general, este o actiune in urma careia sistemul de 
manufacturare isi poate imbunatati capacitatea de a reactiona astfel incat, in timpul unor 
solicitari ulterioare, acesta sa intreprinda actiuni cu eficienta crescuta. 

Conceperea unei metodologii de modelare in timp real, bazata pe reinforcement 
learning (care este o tehnica specifica invatarii nesupervizate) a relatiei sistemului de 
manufacturare cu mediul economic, inseamna ca sistemul de manufacturare ‘invata’ ce 
actiuni sa efectueze in anumite situatii, pe baza datelor furnizate de mediul economic, 
astfel incat actiunile intreprinse sa duca  la  cresterea posibilitatilor de atingere a scopului 
propus. Sistemul trebuie sa ‘exploateze’ ceea ce stie deja pentru a obtine profitul, dar 
trebuie in acelasi timp sa ‘exploreze’ posibilitatea gasirii altor actiuni potrivite pentru 
viitor. Sistemul de manufacturare trebuie sa incerce o varietate de actiuni si apoi sa le 
aleaga pe acelea care par optime. 

Conform algoritmului de conducere competitiva prezentat in figura 3, referitor la 
modelarea relatiei piata-sistem de manufacturare, prin reinforcement learning, din datele 
furnizate de compartimentul de marketing  al intreprinderii  (situatia licitatiilor)  se face o 
evaluare a evolutiei starii mediului economic pe o perioada de timp si se furnizeaza o 
modelare a ansamblului pe baza unor evenimente trecute. Prin reinforcement learning  se 
intelege capacitatea sistemului de manufacturare de a ‘invata’ permanent in interactiune 
cu mediul economic, de a se informa si a actualiza informatiile referitoare la licitatii si de 
a anticipa, inainte de a lua decizia de a incheiere a contractului, nivelul costurilor, a 
profitului si cum e bine sa actioneze. Modelarea relatiei piata-sistem de manufacturare 
simuleaza, pe baza unei stari a mediului si a unei actiuni a sistemului de manufacturare, 
comportamentul  ansamblului si poate prezice care va fi starea urmatoare si rezultatul 
obtinut. Relatia este utilizata pentru planificare, adica pentru luarea unor decizii privind 
modelarea comportamentala a ansamblului sistem de manufacturare – piata si 
considerarea unor posibile situatii  viitoare inainte ca aceste stari sa fie experimentate. 
Dupa fiecare posibila situatie, sistemul de manufacturare isi va adapta comportarea, astfel 
incat sa tinda spre valorile starilor sale urmatoare cele mai favorabile. Prin procesul de 
invatare, sistemul de manufacturare va fi lasat sa execute o serie de actiuni conforme cu 
instructiunile rezultate din exploatarea modelului comportamental al  ansamblului si se va 
selecta acea actiune care il va duce in starea cu competitivitate maxima. 
 
Ob. 6. Studii de caz referitore la implementarea noului concept de conducere a unui 
sistem de manufacturare si dezvoltarea in laborator a unui stand de tip proof-of-
concept destinat validarii experimentale a conceptului. 

Pentru verificarea acuratetii si aplicabilitatii conceptului de conducere competitiva a 
sistemelor de manufacturare, este nevoie de rezultate obtinute practic, pe un caz concret. 
In acest sens, se va simula si modela un sistem de manufacturare real, al unei 
intreprinderi pilot, care lucreaza in conditii reale, pe o piata reala, cu valori ale 
parametrilor luate din realitatea economica si, pe baza acestei modelari, se va realiza un 
sistem experimental. In acest cadru, prin utilizarea metodologiei se vor introduce valorile 
atributelor generate prin invatarea on-line, se va determina starea sistemului si respectiv 



solutiile pentru realizarea unui optim de competitivitate. Acestea se vor aplica modelului 
si se vor determina solutiile pentru generarea politicilor de management. 

In figura 4, este ilustrat sistemul experimental, format din modelul intreprinderii 
virtuale si sistemul de manufacturare, materializat de  un stand de tip proof-of-concept, 
incorporat in aceasta. Prin modelare, parametrii fizici obtinuti pe stand se vor introduce in 
lantul procesului de productie al intreprinderii virtuale, aceasta functionand ca un sistem 
complex (fizic-virtual).  

Standul experimental destinat validarii in laborator a conceptului va fi realizat 
considerand cazul celui mai simplu sistem de manufacturare, ce contine doar un singur 
sistem tehnologic care executa in intregime produsul. Sistemul tehnologic folosit va avea 
la baza o masina-unealta controlata numeric, existenta in laborator, care va fi dotata cu un 
sistem de monitorizare corespunzator algoritmului de conducere competitiva dezvoltat la 
obiectivul 2. Procesele de manufacturare realizate experimental cu ajutorul standului vor 
fi monitorizate, obtinandu-se o baza de date experimentale. Aceasta va fi folosita pentru 
implementarea tehnicilor de invatare on-line nesupervizata, dezvoltate in cadrul 
proiectului. Prin evaluarea rezultatelor obtinute se vor trage concluzii cu privire la 
fezabilitatea si robustetea algoritmului de conducere competitiva. 

 
Fig. 4 Schema sistemului experimental folosit pentru validarea conceptului  

 
Elemente de originalitate 

Prezenta cercetare contine un numar semnificativ de abordari, metode si tehnici 
originale, dezvoltate in cadrul unui concept unitar. Dintre acestea  pot fi mentionate 
urmatoarele:  
1. Tratarea intr-o maniera noua, originala, a problemei competitivitatii intreprinderii, prin 
utilizarea metodelor moderne de investigare, care iau in considerare toti factorii ce 
concura la asigurarea, mentinerea si cresterea competitivitatii intreprinderii industriale. 



2. Elaborarea unei metodologii de evaluare matematica a competitivitatii tehnico-
economice a sistemului de manufacturare. 
3. Elaborarea unui nou concept de conducere a  sistemelor de manufacturare,  bazat pe 
modelarea comportamentala a ansamblului sistem de manufacturare-piata si pe 
implementarea managementului la nivelul sistemului de manufacturare, care este general 
aplicabil si adecvat cerintelor actuale ale pietei. 
4. Utilizarea metodei reinforcement learning pentru asigurarea adaptabilitatii 
intreprinderii la cerintele pietei. 
5. Dezvoltarea unor metode de modelare comportamentala, bazate pe invatare on-line 
nesupervizata, care permit conducerea adaptiv-optimala si predictiva a sistemelor de 
manufacturare. 
 
Importanta proiectului pentru domeniul vizat este determinata de faptul ca in prezent 
nu s-a realizat abordarea completa a notiunii de competitivitate a intreprinderii si nici 
evidentierea multiplilor parametri de care depinde, domeniile diverse de care apartin 
parametrii (tehnici, economici), relatiile intre acestia si modul in care pot fi monitorizate 
si controlate aceste relatii. 

Noua abordare si noile concepte privind evaluarea si apoi conducerea spre 
competitivitate a intreprinderii vin in intampinarea necesitatii stringente a etapei actuale, 
aceea de a gasi si implementa solutii stiintifice cu larga aplicabilitate practica pentru 
dobandirea competitivitatii tehnico-economice. 

La nivelul cel mai general, proiectul este important pentru domeniul sistemelor de 
manufacturare intrucat: i) se refera la aspecte fundamentale ale domeniului abordat; ii)  
reprezinta o abordare conceptuala, cu multiple consecinte viitoare; iii) aduce un progres 
important fata de situatia actuala a domeniului si, in fine, iv) contribuie la dezvoltarea 
semnificativa a tehnicilor instrumentale folosite in domeniu.  
 
Impactul estimat al proiectului 

Din punct de vedere stiintific, impactul proiectului se concretizeaza in: 
- dezvoltarea la nivel conceptual al unor idei noi privind tratarea integrala si 

interdisciplinara a notiunii de competitivitate a sistemului de manufacturare utilizand 
extrapolari si abordari inovative ale conceptului excluderii din biologie, precum si ale 
competitiei din natura si din economie; 

- dezvoltarea la nivel conceptual al unei noi idei de evaluare matematica si identificare 
on-line a competitivitatii sistemului de manufacturare, adica a starii acestuia pe baza 
analizei econometrice si tehnologice utilizand totalitatea parametrilor de stare ce 
caracterizeaza procesul; 

- dezvoltarea ideii de conducere competitiva a sistemului de manufacturare prin 
modelare comportamantala si invatarea on-line.  

In acest context impactul major al proiectului consta in abordarea intr-o maniera 
originala, comprehensiva si analitica a competitivitatii, cea a conducerii competitive, care 
deschide noi orizonturi stiintifice, avansate spre imaginarea unor sisteme de conducere 
capabile a opera comportamental cu aspecte tehnice, economice, manageriale si 
comerciale, prin aceasta acoperind un domeniu de studiu neexplorat pana acum, ce leaga 
sistemul de manufacturare de mediul economic. 

Din punct de vedere industrial, impactul proiectului se concretizeaza in dezvoltarea 



unei tehnici de conducere a sistemului de manufacturare, capabila sa valorifice complet si 
durabil progresele stiintifice din domeniul economiei bazate pe cunoastere, promovand 
un nou echilibru intre tehnologie, economie si societate. Acest tip de conducere ofera 
managerului: posibilitatea unei cotatii de pret rapide a produselor sale, realizarea unui 
soft care reprezinta modelul intreprinderii si care genereaza instructiuni in derularea 
proceselor de manufacturare (Fig. 3), posibilitatea descoperirii ‘gaurilor negre’ din sistem 
si posibilitatea fundamentarii politicilor investitionale. 

Aceasta noua generatie de intreprinderi bazata pe conceptul de conducere competitiva 
va avea capacitatea de realizare in conditii economice a produselor personalizate, la 
nivelul calitatii cerute de piata. 
 
Caracterul interdisciplinar 

Obiectivele, continutul stiintific si abordarea proiectului au caracter interdisciplinar, 
deoarece satisfac conditiile de baza pentru atribuirea acestui caracter, si anume: 

1. referirea la aspecte stiintifice care apartin unor domenii diferite, aspecte care 
formeaza un ansamblu coerent cu o arhitectura proprie; 
2. ansamblul format sa se poata dezvolta de sine statator, avand potentialul de a deveni 

in timp un nou domeniu, cu obiective, actiuni si legi proprii. 
Intr-adevar, domeniul proiectului se afla la intersectia tripletului de discipline Inginerie 

– Management – Econometrie, cu tripletul disciplinar Tehnologia observatiei – 
Tehnologia informatiei – Tehnologia cognitiei (Fig. 5).  

 

 
Fig. 5. Interdesciplinaritatea 

 
 



Iata care sunt argumentele ce fundamenteaza aceasta afirmatie: tehnologia informatiei, 
pentru ca se refera la un nou concept de analiza si modelare a sistemelor bazat pe o noua 
abordare; tehnologia observatiei, pentru ca actiunile de conducere sunt elaborate pe baza 
observarii on-line a starii sistemului condus si completarii on-line a unei baze de date; 
tehnologia cognitiei, pentru ca procesul de conducere, asa cum este preconizat in 
conceptia proiectului, se bazeaza pe un sistem cognitiv prin care cunostintele utilizate in 
conducere sunt preluate de la elementul condus; econometria, pentru ca este vorba de 
aplicarea respectivelor abordari la sistemul economic al intreprinderii in toata 
complexitatea sa; managementul, pentru ca nu se poate studia un proces de productie 
decat  impreuna cu procesele de management; inginerie, pentru ca nu se poate aborda 
conceptul central al proiectului de competitivizare a intreprinderii decat prin prisma 
coexistentei aspectelor tehnico-economico-manageriale. 
Aceasta abordare interdisciplinara poate conduce la dezvoltarea unui domeniu de studiu 
nou, avand ca obiectiv crearea si conducerea (gestionarea, administrarea) intreprinderii 
moderne, competitive, tinand seama de intregul sistem de relatii ale acesteia cu: piata 
(flexibilitate, adaptabilitate, reconfigurabilitate), investitorul (economicitate, profit), 
operatorul (adaptabilitate) si clientul (calitate) si avand ca obiect de studiu sistemele 
tehnologice organizate, flexibil sau rigid, in sisteme de manufacturare. 


