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PREFAȚĂ  

                Obiectivul principal al tezei îl constituie elaborarea soluțiilor decizionale de 

dezvoltare pentru IMM-urile utilizatoare – în special- a tehnologiilor neconvenționale, 

adaptate la dinamica extrem de ridicată a mediului concurențial extern, în condițiile 

economiei bazată pe cunoștințe și crizei economice globale, utilizând metode manageriale 

care să contribuie la obținerea avantajului competitiv durabil. 

                Lucrarea de doctorat este structurată în 8 capitole, cuprinzând 194 pagini, 90 figuri, 28 

tabele, 261 referințe bibliografice și  3 anexe ( 168 pagini). 

                Primul capitol: ”Aspecte privind stadiul actual al utilizării ”rețelelor neurale ” în 

management”- în prima parte- prezintă evoluția cercetărilor în domeniul Inteligenței Artificiale 

și, implicit, unele domenii de cercetare și aplicații în producție ale rețelelor neurale. Totodată sunt 

prezentate și primele contribuții ale autoarei privind definirea sintagmei ”rețea neurală” vs. ”rețea 

neuronală” și unele concluzii preliminare ale analizei efectuate.   

                 Cel de al doilea capitol al tezei: ”Abordarea sistemică a rețelelor neurale” prezintă- 

pentru început- elementele de definire ale rețelelor neurale și semnificația acestora. 

                  În continuare sunt prezentate structurile și clasificarea rețelelor neurale după diferite 

criterii acceptate în literatura de specialitate. 

                 Capitolul trei este constituit din ” Obiectivele și direcțiile de cercetare ale tezei de 

doctorat”.  

                  Se prezintă sinteza concluziilor rezultate în urma analizei stadiului actual al aplicării 

rețelelor neurale în domeniul managementului precum și principalele obiective și direcții de 

cercetare viitoare atât din punct de vedere teoretic cât și din punct de vedere practic. 

                 Cel de al patrulea capitol al lucrării, intitulat ”Contribuții privind implicarea 

sistemelor informatice în dezvoltarea rețelelor neurale” prezintă- pentru început- conceptul de 

sistem cu subsistemele informatice aferente. 
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                 Este prezentată definirea și adaptarea unor soft-uri și programe pentru realizarea unor 

aplicații în domeniul rețelelor neurale, precum NeuroSolutions și MATLAB. 

            Capitolul cinci, ”Contribuții privind utilizarea rețelelor neurale în managementul 

resurselor umane și stabilirea structurii organizatorice” prezintă abordarea referitoare la 

reproducerea neuronului biologic în structura unei organizații, și contribuțiile privind adoptarea 

unei anumite structuri organizatorice a unor organizații industriale cu specific de activitate în 

domeniul Tehnologiilor Neconvenționale. 

                  Capitolul șase, ”Contribuții privind utilizarea rețelelor neurale la stabilirea 

strategiilor concurențiale în organizațiile cu activitate în domeniul ”Tehnologiilor 

Neconvenționale” prezintă, elementele necesare elaborării acestor strategii în contextual abordării 

conceptuale privind strategia dezvoltării unei direcții tehnologice. 

                   Capitolul șapte, ”Contribuții privind proiectarea unor rețele neurale aplicabile în 

managementul strategic al unei organizații” pune în evidență rezultatele obținute la modelarea 

cu rețele neurale de tip feed-forward și neuro-fuzzy. Se prezintă similitudinea rezultatelor obținute 

prin cele două metode și varianta de alegere a uneia dintre ele. 

                  Capitolul al optulea prezintă ”Concluzii finale, contribuții originale și direcții 

viitoare de cercetare”. 

                   În cadrul programului doctoral de cercetare științifică, au fost realizate și publicate 10 

lucrări, dintre care 7 în calitate de prim autor, 5 dintre acestea fiind publicate în reviste indexate în 

baze de date internaționale și 5 în volumele unor conferințe cu secțiuni în domeniul tezei (ISI, 

EBSCO, ProQuest, Google Scholar etc.). 

                    De asemenea, în această perioadă, am facut parte și din echipa de realizare a 

proiectului international de Cercetare "Making full value of good ideas by leveraging 

intellectual assets for financing SMEs in SEE" – EVLIA.  

                   În contextul elementelor de sinteză prezentate anterior, și finalizării tezei de doctorat, 

doresc să exprim mulțumirile mele deosebite Conducătorului științific, Prof. Univ. Dr. Ing. 

DHC Constantin OPREAN, a cărui clarviziune, competență deosebită, profesionalism și 

susținere morală au făcut posibilă existența acestei lucrări.  

                   Se cuvin mulțumiri deosebite comisiei de îndrumare formate din Prof. univ. dr. ing. 

dr.  ec. Aurel Mihail  Țîțu, Prof. univ. dr, ing. Dănuț  DUMITRAȘCU și Prof. univ.  dr. ing.  

Claudiu KIFOR, care, prin profesionalism, rigoare, exigență și competență extrem de ridicată au 
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oferit permanent soluții pentru îmbunătățirea calității lucrării de doctorat. 

                  Mulțumiri deosebite și recunoștință deplină doresc să aduc Doamnei Prof. univ. dr. 

ing. Silvia CURTEANU și Domnișoarei Asist. univ. dr. ing. Elena-Niculina Drăgoi de la 

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași pentru sprijinul nemijlocit pe care mi l-au 

acordat în vederea utilizării cu success a unor soft-uri specializate. 

                  Mulțumesc, de asemenea, colegei și prietenei mele Dr.Ing. Diana BĂRBULESCU 

pentru permanentul sprijin acordat în toată această perioadă.  

                   Mulțumesc familiei mele pentru sprijinul moral și profesional acordat în diverse etape 

ale elaborării lucrării, pentru înțelegerea oferită, părinților mei, care m-au învățat că răbdarea, 

munca asiduă și seriozitatea sunt cele care pot determina, până la urmă, respectul celor care te 

înconjoară. 

                         INTRODUCERE 

În contextul atingerii obiectivului principal legat de utilizarea rețelelor neurale în 

elaborarea soluțiilor strategice privind dezvoltarea IMM-urilor utilizatoare –în special- de 

tehnologii neconvenționale în condițiile actuale ale economiei bazate pe cunoștințe, 

globalizării și crizei economice extinse, metodologia adoptată pentru atingerea obiectivului 

este reflectată în detaliu în cadrul tezei. 

Teza de doctorat, prin tematică,  prezintă un caracter multidisciplinar având două 

componente principale: managementul organizațional bazat pe analiză externă și internă și 

tehnologiile neconvenționale. În acest cadru complex, cercetarea necesită numeroase competente 

transversale care vizează obținerea sinergiei în scopul elaborării soluțiilor de dezvoltare a 

organizațiilor care fac obiectul lucrării de doctorat prin aplicarea unor metode manageriale. 

CAPITOLUL 1 

ASPECTE PRIVIND STADIUL ACTUAL AL UTILIZĂRII  

”REȚELELOR NEURALE ” ÎN MANAGEMENT 

1.1. Scurt istoric 

După 1995, cu deosebire în ultimii 4-5 ani, se dezvoltă aplicaţii majore ale reţelelor neurale 

în modelarea, simularea şi pilotarea proceselor industriale. 

În 2013, oamenii de ştiinţă de la Universitatea din Illinois, Chicago, (UIC) au testat unul 

dintre cele mai bune sisteme de inteligenţă artificială - ConceptNet 4 (figura 1.2.), iar rezultatele 



“Cercetări privind Aplicarea Reţelelor Neurale în Managementul Organizaţional” Ing. Msc. MARINESCU Simona-Ioana 

 

10 
 

au arătat faptul că sistemul este la fel de inteligent ca un copil obişnuit, în vârstă de patru ani, cu 

deosebirea că scorurile obţinute variau de la un subiect la altul. 

 
Figura 1.2. Robot sub forma unui copil 

1.2. Unele domenii de cercetare și aplicații în producție ale rețelelor neurale 

 Reţelele neurale se bazează pe analogia cu modul de organizare a sistemului nervos uman pentru 

înmagazinarea implicită a cunoştinţelor şi pentru efectuarea unor procese de învăţare şi 

generalizare în condiţii de informaţii incomplete sau afectate de perturbaţii de recepţie. Sunt 

sisteme paralele, distribuite, cu capacitatea de a învăţa pe bază de exemple. 

 Astăzi, în literatura de specialitate nu există încă o definire clară a celor două noțiuni “reţea 

neurală” şi “reţea neuronală”. Astfel, puţini oameni ştiu diferenţa dintre cele două reţele şi anume 

faptul că reţeaua neurală se referă la un sistem tehnic, în timp ce reţeaua neuronală se referă la 

sistemul biologic, la neuron mai exact, existând diferenţe între acestea.  

În acest context, în cadrul lucrării, se vor defini cele trei părţi care alcătuiesc neuronal: corpul 

celular, dendritele şi axonul prin elementele din structura unei organizaţii. 

Personal, consider că reţelele neurale reprezintă o simulare (clonare) a capacităţii 

creierului uman, mai slabe, totuşi, decât reţelele neuronale, având puterea de a învăţa, însă 

doar atât cât le va permite cel care le programează (creează). 

1.3. Concluzii preliminare 

 Unul dintre modelele dominante ale inteligenţei artificiale îl constituie modelul conexionist. 

Acesta introduce conceptul de calcul neuronal care a generat realizări concrete cunoscute 

sub numele de reţele neuronale artificiale (pe scurt reţele neurale)1 2 3 4.   

                                                           
1 Beiu, V. - Neural networks using threshold Gates. Thesis, Katholieke Universiteit Leuven, 1995 
2 Best, B. - Artificial Intelligence and the Preservation of Min. Canadian Cryonics News, 1997 
3 -Neural Networks – Introduction. 1998              http://www.ncs.co.uk/nn_intro.htm 
4 -Neural Networks - Modes of Operation. 1998          http://www.ncs.co.uk/nn_modes.htm 

http://www.ncs.co.uk/nn_modes.htm
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 Pornind de la o mulţime particulară de exemple de instruire, reţeaua neurală are calitatea 

de a fi capabilă să-şi sintetizeze singură algoritmul de rezolvare a problemei; astfel, rețeaua 

extrage informaţia prezentă în mulţimea de instruire (învaţă din exemplele prezentate).  

CAPITOLUL 2 

ABORDAREA SISTEMICĂ A REȚELELOR NEURALE  

 

2.1. Elemente de definire a rețelelor neurale 

2.1.1. Calculul neural    

   Se definește prin termenul generic de calcul neural, calculul folosit în rezolvarea 

problemelor de asociere, care se bazează pe extragerea unui model pe bază de exemple. Calculul 

neural face parte din sfera mai generală a calculului natural (figura 2.1.), iar reţelele neurale 

reprezintă suportul hard pentru calculul neural. 

2.1.2. Unităţi funcţionale (de procesare) ale reţelelor neurale 

Neuronul artificial este o unitate funcţională (element de procesare) de tipul unui automat 

care primeşte semnale de intrare (xi, în formă digitală vectorială) şi emite un semnal de ieșire (y, 

în 

formă digitală scalară).  

După cum se prezintă în figura 2.4., unităţile funcţionale din structura unei reţele pot fi de 

trei feluri, în funcţie de rolul lor în cadrul reţelei respective.5 

2.1.3. Arhitectura reţelelor neurale 

Din punct de vedere arhitectural, reţelele neurale –după structură- se clasifică în două mari 

categorii6: 

 Reţele feed-forward (multistrat), sunt reţele unidirecţionale unde semnalele se transmit în 

interiorul reţelei într-o singură direcţie:  intrare                ieşire; 

 Reţele feed-back (bidirecţionale sau recurente) în care impulsurile se pot transmite în 

ambele direcţii, introducând conexiuni de reacţie în arhitectura reţelei. 

În figura 2.6.  se prezintă arhitecturile cel mai des întâlnite, iar în figura 2.7.7 o serie de exemple 

mai deosebite.    

                                                           
5 Freeman, J., Skapura, D.-Neural Networks, Algorithms, Applications and Programming Techniques, Addison-

Wesley Publishing Company Inc., 1992  
6 Dzitac, I.- Inteligenţa artificială, Editura Universităţii Aurel Vlaicu Arad, 2008  
7 http://scs.etc.tuiasi.ro/iciocoiu/courses/DSP/course5/capitol2_NN.pdf  

http://scs.etc.tuiasi.ro/iciocoiu/courses/DSP/course5/capitol2_NN.pdf
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Figura 2.1. Calcul neural: Domenii, surse de inspiraţie şi implementare8 

 

 

                                                           
8 http://www.bel.utcluj.ro/dce/didactic/sisd/SISD_curs_6_Retele_Neuronale_Artificiale.pdf  

http://www.bel.utcluj.ro/dce/didactic/sisd/SISD_curs_6_Retele_Neuronale_Artificiale.pdf
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Figura 2.4. Tipul unităţilor funcţionale dintr-o reţea9 

 

Figura 2.6. Exemple de arhitecturi de reţele neurale artificiale10 

 
Figura 2.7. a) Arhitectură de tip “inel”; b) reţea neurală celulară 

                                                           
9 http://www.bel.utcluj.ro/dce/didactic/sisd/SISD_curs_6_Retele_Neuronale_Artificiale.pdf  
10 http://scs.etc.tuiasi.ro/iciocoiu/courses/DSP/course5/capitol2_NN.pdf  

http://www.bel.utcluj.ro/dce/didactic/sisd/SISD_curs_6_Retele_Neuronale_Artificiale.pdf
http://scs.etc.tuiasi.ro/iciocoiu/courses/DSP/course5/capitol2_NN.pdf
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O altă clasificare a reţelelor neurale11, se poate face după modul de învățare, este următoarea: 

Caracteristicile principale ale reţelelor neurale sunt asemănătoare cu cele ale creierului:12 

Capacitatea de a învăţa 

Capacitatea de generalizare 

Capacitatea de sinteză  

2.1.4. Algoritmi de funcţionare şi învăţare a unei reţelele neurale 

Tipurile de algoritmi de funcţionare, sunt: 

 iterativi (la reţelele recurente, cu conexiuni inverse); 

 neiterativi (la reţelele de tip feed-forward, fără conexiuni inverse). 

Rezolvarea unei probleme cu reţele neurale presupune: 

 Proiectarea reţelei 

 Adaptarea (antrenarea) reţelei  

Principalele tipuri de probleme care se rezolvă cu ajutorul reţelelor neurale pot fi: de 

clasificare, de estimare şi aproximare, de modelare şi control, de optimizare. 

2.1.5. Reţele neuro-fuzzy utilizabile în domeniul managerial  

 O reţea neuro-fuzzy este o reţea neurală care dispune de capacitatea de a prelucra 

informaţii fuzzy. Într-o astfel de reţea, semnalele de intrare şi/sau ponderile conexiunilor şi/sau 

iesirile sunt submulţimi fuzzy sau mulţimi de valori de apartenenţă la mulţimi fuzzy.  

2.2. Structurile și clasificarea rețelelor neurale 

 În general, criteriile globale care stau la baza clasificării rețelelor neurale pot face referire 

la: evoluția în timp a stării rețelei, simetria conexiunilor, topologia rețelei, tipul de învățare etc.13 

Unele dintre criteriile care stau la baza clasificării reţelelor neurale sunt14 :  

- numărul de straturi de neuroni artificiali; 

- tipul de neuroni artificiali utilizaţi; 

- reacţia şi influenţa dintre neuroni;  

- topologia reţelei; 

                                                           
11 Florin Leon, http://eureka.cs.tuiasi.ro/~fleon  
12 Widrow, B., Lehr,  M.A.R., ``Adaptive Neural Networks and their Applications,'' International Journal of 

Intelligent Systems, 8(4):453-507, April 1993.  
13 Dumitrescu, D., Hariton, C. – Reţele neuronale. Teorie şi aplicaţii. Editura Teora, Bucureşti, 1996  
14 Idem  

http://eureka.cs.tuiasi.ro/~fleon
http://www-isl.stanford.edu/~widrow/papers/j1993adaptiveneural.pdf
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- modul de învăţare;  

- simetria conexiunilor, numărul de straturi;  

- evoluţia în timp a stării reţelei etc. 

2.3. Clase de reţele neurale; principalele astfel de structure prezentate sunt: perceptronul; 

reţele neurale cu funcţii radiale; ADALINE şi Algoritmul Widrow-Hoff; reţelele asociative; maşina 

Boltzman; reţelele neurale recurente; reţelele neurale nuanţate; reţelele neurale cu auto-organizare. 

CAPITOLUL 3  

OBIECTIVELE ȘI DIRECȚIILE DE CERCETARE 

ALE TEZEI DE DOCTORAT 

3.1. Concluzii privind utilizarea rețelelor neurale în management 

3.1.1. Aspecte generale 

Figura 3.1 evidenţiază analogia dintre o reţea neurală artificială şi modelul biologic. 

 

Figura 3.1. Analogie între reţelele neurale artificiale şi cele biologice 
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3.1.2. Reţele neurale aplicate în managementul organizaţional. Studii de caz 

 Analiza lucrărilor publicate în literatura de specialitate pune în evidență faptul că unul 

dintre cele mai eficiente instrumente în analizarea și rezolvarea unor probleme de management este 

constituit de reţelele neurale. Predicţiile referitoare la costurile de producţie, datele de livrare, 

optimizarea şi controlul calităţii constituie probleme de producţie importante rezolvabile cu 

ajutorul rețelelor neurale.  

3.1.3. Concluzii  

  Activitatea managerială implică un proces decizional continuu, coerent și succesiv. 

În acest context decizia se regăsește în toate funcțiile managementului și, ca urmare, și în 

componenta de previziune, reţelele neurale constituindu-se într-un real ajutor în această 

direcţie.  

   În acest context reţelele neurale pot oferi date estimative de un real folos pentru 

managementul organizaţiei în luarea deciziilor. 

Totodată, în acest cadru (al previzionării), reţelele neurale pot oferi informaţii deosebit 

de utile top-managementului pentru luarea unor decizii cât mai corecte, echilibrate, cu o 

marjă mare de succes. 

În urma analizelor efectuate, se poate realiza o “traducere” a neuronului biologic în neuron 

organizaţional, prin compararea componentelor neuronului (nucleu, axon, dendrite, sinapse) cu 

departamentele din cadrul structurii organizaţionale a unor IMM-uri. 

 Analiza cu ajutorul „Reţelelor Neurale” poate fi aplicată, în mod similar şi în cazul 

unor organizaţii industriale mari, previziunea putând conduce la dispariţia/apariţia unor noi 

departamente, cu implicaţii financiare directe. 

 Având în vedere complexitatea aspectelor referitoare la managementul 

organizaţional, dezvoltarea cercetărilor viitoare va fi direcţionată în special către utilizarea 

reţelelor neurale în domeniul Managementului Strategic și Managementului Resurselor 

Umane. 

 În acest sens, în vederea realizării actului “previzional”, se va urmări definirea 

stimulilor şi neuronilor specifici domeniului- în vederea luării unor decizii cât mai pertinente 

aplicabile organizaţiei industriale în managementul deciziei. 

Totodată, se vor dezvolta cercetări privind modelarea şi simularea reţelelor neurale 
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construite pentru diverse structuri ale organizaţiei industriale, de la IMM-uri până la 

organizaţiile mari, cu structuri organizatorice complexe.  

CAPITOLUL 4 

CONTRIBUȚII PRIVIND IMPLICAREA SITEMELOR INFORMATICE ȘI 

TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ÎN DEZVOLTAREA REȚELELOR NEURALE 

4.1. Conceptul de sistem 

 Lucrările în domeniul ştiinţei sistemelor au condus la definirea unui model care 

promovează viziunea sistemică asupra organizaţiei pe care o consideră formată din următoarele trei  

subsisteme15, 16: 

  Subsistemul decizional - utilizează diferite informaţii primite de la subsistemul   

informaţional în vederea fundamentării deciziilor care se vor adopta  atât din punct de vedere strategic 

cât și din punct de vedere tactic şi operaţional. 

     Subsistemul informaţional - reprezintă totalitatea procedeelor, metodelor, tehnicilor şi 

mijloacelor de culegere, transmitere, prelucrare, stocare şi arhivare a informaţiei, necesare 

procesului decizional. 

 Subsistemul operativ realizează culegerea datelor ulterior transmise subsistemului 

informaţional. 

4.2 Sistemul informatic 

 Sistemul informatic constituie un sistem informaţional care realizează culegerea, 

transmiterea, stocarea, prelucrarea datelor şi difuzarea informaţiilor sintetizate în vederea 

elaborării deciziilor strategice, tactice și operative. 

4.2.1 Sisteme informatice utilizabile în management  

 Sisteme destinate conducerii curente (MIS – Management Information System)- sunt 

sisteme informatice cu rolul de a oferi managerilor informaţiile necesare monitorizării şi controlului 

proceselor afacerii, precum şi anticipării unor performanţe viitoare. 

 Sisteme suport de decizie (DSS - Decision Support Systems) - Acestea sunt sisteme 

informatice interactive care au rolul de a asista managerii în special în elaborarea planului strategic 

 utilizând în acest scop modele şi baze de date specializate corespunzătoare unor probleme bine 

                                                           
15 Neagu, C., Ioniţă, C.- Reţele neuronale. Teorie şi Aplicaţii în modelarea şi simularea proceselor şi sistemelor de 

producţie, Editura Academiei, 2004  
16 Boroiu, Al., Țîțu, M. Managementul fiabilității și mentenabilității sistemelor, Editura AGIR, ISBN 978-973-720-361-

8, București, 2011.  
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definite.  

 Sisteme destinate gestiunii cunoaşterii (KWS –  Knowledge Work Systems) – sunt 

destinate creării, promovării şi integrării de tehnologii narative şi cunoştinţe avansate 

organizației.  

4.2.2. Sisteme informatice integrate- „ERP”  

 Un sistem ERP (Enterprise Resource Planning) reprezintă un ansamblu intercorelat  de 

subsisteme informatice destinate  gestiunii resurselor umane, materiale şi financiare ale unei companii 

sau instituţii publice. Sistemele ERP se constituie în sisteme deschise, care funcţionează în corelație 

strânsa cu partenerii companiei. 

Reţelele neurale (RN) pot constitui un instrument de lucru (previzionare) util tuturor celor   

trei subsisteme constitutive (decizional, informaţional şi operativ) ale sistemului organizaţional, 

reprezentând şi un mijloc operaţional de lucru al managementului organizaţional, aplicabil 

sistemului informatic al organizaţiei respective. 

4.3. Definirea și adaptarea unor softuri și programe pentru aplicații în domeniul 

rețelelor neurale 

4.3.1. Utilizarea programului ”NeuroSolutions” 

”NeuroSolutions” este un program comercial produs de ”NeuroDimensions”, ușor de 

utilizat, care permite modelarea și optimizarea sistemelor folosind rețele neurale. Oferă o gamă 

vastă de opțiuni ce includ algoritmi avansați de învățare și optimizare aparținând domeniului 

inteligență artificială. În această lucrare, s-a utilizat modul NeuroSolutions 5.0 pentru Microsoft 

Excel 2003 deoarece pot fi accesate toate funcțiile si opțiunile specifice celor două programe. 

Metodologie de utilizare 

Pentru a genera modele specifice problemei alese (de exemplu: selecția strategiei optime 

de către manager), folosind add-onul NeuroSolutions din Excel se parcurg o serie de pași care 

includ: 

 Procesarea si selecția datelor 

După ce datele au fost generate pentru a se defini o reţea neurală care să prezinte o relație între 

indicatori și strategie, următorul pas îl constituie procesarea datelor și selecția acestora.  

Figura 4.6. prezintă principalele opțiuni ce pot fi găsite in addon-ul NeuroSolutions pentru 

Excel pentru a indica tipul de rând/coloana ce conține date. 
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Figura 4.6. Opțiunile specifice pentru meniul Tag Data al NeuroSolutions 

 Crearea rețelei neurale 

    

 

Figura 4.7. Paşi pentru generarea unei reţele neurale a) selecţie tip RN; b) selecţie număr de 

straturi ascunse; c) selecţie opţiuni elemente pentru stratul ascuns; d) selecţie elemente 

pentru stratul de ieşire. 
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După ce datele au fost selectate, următorul pas constă în generarea unui model neuronal. 

Acest lucru se realizează folosind opțiunea NeuroSolutions  Create/Open Network  New 

Custom Network. În acest mod, se generează o nouă fereastră care va permite selectarea mai multor 

tipuri de rețele neurale (figura 4.7.). 

Reţeaua generată va fi indicată în NeuroSolutions sub forma unui grup de neuroni inter-conectaţi, 

ca în figura 4.8. 

 

Figura 4.8. Rețea neurală generată în NeuroSolutions 

 Antrenare 

 Testare 

4.3.2. Sistemul MATLAB 

MATLAB (Matrix Laboratory) este un mediu de dezvoltare pentru calcul numeric și 

analiză statistică conținând limbajul de programare cu același nume, creat de MathWorks. 

MATLAB permite manevrarea matricilor, vizualizarea funcțiilor, implementarea de algoritmi si 

crearea de interfețe. 

A. Sistemele fuzzy în Matlab (Proiectarea fuzzy în Matlab) 

Programul MATLAB, prin intermediul toolbox-urilor specializate, oferă posibilitatea de 

implementare a tehnicilor bazate pe logica fuzzy.  

Sistemul afişează Editorul de tip FIS, care procesează informaţia corespunzătoare 

sistemelor bazate pe inferenţa Fuzzy. În partea de sus este afișată diagrama sistemului care urmează 

a fi creat; intrarea şi ieşirea sunt marcate (Figura 4.13). 

B. Sistem de inferență adaptiv neuro-fuzzy (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) 

Cu ajutorul unui set de date de intrare / ieșire,toolbox-ul ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy 

Inference System) construiește un sistem de inferență fuzzy (FIS) ale cărui funcții parametru sunt 

reglate (ajustate), folosind fie un algoritm de propagare înapoi, singur sau în combinație cu cel 

puțin o metodă de tip pătrat.  

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Calcul_numeric&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statistic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/MathWorks
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matrice
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  Figura 4.13. Editorul „ FIS” 

Cu ajutorul programului MATLAB a fost creat un software care să ajute managerul în 

alegerea strategiei pe care compania ar trebui să o adopte. Această strategie este dată de program, 

în urma introducerii valorilor adecvate fiecărui indicator în parte. (figura 4.22). 

 

Figura 4.22. Sistem de inferenţă fuzzy pentru modelarea strategiei alese 
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CAPITOLUL 5 

CONTRIBUȚII PRIVIND UTILIZAREA REȚELELOR NEURALE ÎN 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ȘI STABILIREA STRUCTURII 

ORGANIZATORICE 

5.1. Analiza resurselor umane- posibilă utilizare a reţelelor neurale 

5.1.1. Estimarea necesarului de resurse umane pentru o organizație  

  Abordarea formală, în estimarea necesarului de resurse umane al unei organizații implică 

determinarea necesarului de personal prin folosirea instrumentelor statistico-matematice pentru 

prelucrarea datelor și informațiilor referitoare la analiza situației pe piața forței de muncă. 

  În acest context reţelele neurale pot oferi date estimative de un real folos pentru 

managementul organizaţiei în luarea deciziilor. 

 Abordarea informală, este aceea potrivit căreia estimarea necesarului de resurse umane 

se face prin consultarea mai mult sau mai puțin sistematică a șefilor de compartimente sau pur și 

simplu a unor angajați care fac propuneri în funcție de necesitățile concrete.  

Şi în concordanţă cu acest aspect, reţelele neurale pot interveni prin livrarea de 

informaţii utile-previzionale-managementului organizaţional în vederea luării unor decizii 

pertinente, mai ales în ceea ce privește recrutarea forței de muncă. 

5.1.2. Procesul de previzionare (planificare) a resurselor umane 

 Orice proces de recrutare de personal începe prin conștientizarea unei eventuale aparițiii (la 

un moment dat și în anumite condiții) a unei nevoi de personal.  

  În acest cadru (al previzionării), reţelele neurale pot oferi informaţii deosebit de utile 

top-managementului pentru luarea unor decizii cât mai corecte, echilibrate, cu o marjă mare 

de succes. 

5.2. Contribuţii privind reproducerea neuronului biologic în structura unei organizaţii 

Pentru a transpune neuronul biologic în neuron artificial şi a exemplifica o astfel de reţea 

neurală, s-a efectuat studiul mai multor organizaţii IMM şi s-au propus două modele de 

Organigrame. 

În acest caz, componentele neuronului organizaţional sunt următoarele: 

Nucleul: Sunt oamenii din cadrul departamentelor; 

Dendritele: sunt informaţiile pe care trebuie să le primească departamentul; 

Axonul: Informaţiile care ies din departament către nivelul ierarhic superior: 
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Sinapsele: Organul decizional superior.  

 Într-o primă variantă se poate considera Consiliul de Administraţie ca fiind nucleul, în 

timp ce Directorul General este corpul celular. 

Dendritele pot fi asemănate cu: Consiliul Ştiinţific; Consiliul pentru Relatia cu Instituţiile 

Statului, Agenţii şi alte Organisme; Compartimentul Protecţia Infrastructurilor Critice; 

Departamentul Managementul Calităţii; Serviciul Control Financiar şi Audit Intern;  Serviciul 

Juridic; Directorul Executiv şi Directorul Economic.  

Axonii sunt: Departamentul Management Programe; Departamentul Strategie şi Cooperare; 

Departamentul Sisteme Informatice, Infrastructură şi Informaţii Clasificate; Centre de cercetare. 

 Sinapsele: Compartimentul Programe Naţionale; Compartimentul Programe Internaţionale; 

Compartimentul Dezvoltare Strategică, Proprietate Intelectuală şi Business Development; 

Compartimentul Cooperare cu Agenţii Europene; Compartimentul Relaţii Internationale;  Centrul 

de Promovare şi Informare; Compartimentul Sistem Informatic şi Infrastructură; Compartimentul 

Structura de Securitate; Compartimentul Autoritate de Certificare Informatică; Departamentul 

Tehnologii şi Departamentul Aplicații. 

 Analiza cu ajutorul „Reţelelor Neurale” poate fi aplicată, în mod similar şi în cazul 

unor organizaţii industriale mari, previziunea putând conduce la dispariţia/apariţia unor noi 

departamente, cu implicaţii financiare directe.  

5.3. Consideraţii privind adoptarea structurii organizatorice a organizaţiilor industriale 

mari 

Se poate afirma că, structurile organizatorice sunt în concordanță cu strategiile de creştere 

a organizațiilor, prezentând ca etape creşterea volumului producţiei, expansiunea geografică, 

integrarea verticală, diversificarea de produse, astfel încât, după cum organizația se mişcă de pe o 

treaptă pe alta, ea îşi schimbă şi structura organizatorică. 

 Variantele clasice de structură organizatorică se clasifică, luând în consideraţie criteriul 

după funcţie, criteriul după produs şi criteriul după matrice, dezvoltate pe larg în lucrare. 

CAPITOLUL 6 

CONTRIBUȚII PRIVIND UTILIZAREA REȚELELOR NEURALE LA STABILIREA 

STRATEGIILOR CONCURENȚIALE ÎN ORGANIZAȚIILE CU ACTIVITATE ÎN 

DOMENIUL”TEHNOLOGIILOR NECONVENȚIONALE” 

6.1. Elemente necesare elaborării strategiilor concurențiale 

În principiu, strategia organizațiilor cu preocupări într-un anumit domeniu constă în 
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oținerea unei poziții favorabile în sectorul specializat al pieței. Strategia urmărește obținerea 

rentabilității și fiabilității în profit. Pentru alegerea unei strategii optime de concurență există două 

abordări esențiale: rentabilitatea pe termen lung în cadrul sectorului de piață ocupat și/sau 

competiția relativă existentă în cadrul acestui sector. 

  6.2. Strategii concurențiale aplicabile în organizații cu specific de activitate în 

domeniul „Tehnologiilor Neconvenționale” 

 Alegerea unei strategii concurențiale este o activitate iterativă care cuprinde mai multe 

etape induse de faptul că, în orice segment de piață, în principiu, concurența este permanentă.  

Se poate afirma că, progresul tehologic în domeniul ”T.N.” permite unei organizații să 

câștige un avantaj concurențial durabil, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții de bază: 

- micșorarea costurilor și creșterea diferențierii produselor; 

- ameliorarea structurii segmentului de piață ocupat. 

6.3. Abordări conceptuale privind strategia dezvoltării unei direcții tehnologice 

”T.N.” 

  Elementele de gândire strategică care trebuie luate în considerare pentru ca o organizație să 

poată selecta acea strategie de C-D și producție care să îi aducă avantajul concurențial pe piață, 

sunt: 

- tipul de tehnologie care trebuie dezvoltat; 

- dacă se va realiza un avans sau o întârziere tehnologică; 

6.3.3. Gândirea strategică privind acordarea de licențe de exploatare de către 

organizația creatoare, mai ales în C-D 

În anumite situații, acordarea de licenţe este necesar să fie strategică, din următoarele considerente:  

a. incapacitatea de a utiliza tehnologia ”T.N.”  

b. obținerea de profit pe piețe inaccesibile; 

c. structura sectorului ocupat de către organizație este defavorabilă  

d. strategia schimbului:  

e. acordarea de licență unui bun concurent  

6.4. Posibilități de selectare a strategiei de Cercetare-Dezvoltare (C-D) în domeniul 

“Tehnologiilor Neconvenționale (”T.N.”) 

 Impactul managerial, manifestat atât la introducerea cât şi la dezvoltarea ”Tehnologiilor 

Neconvenţionale” are ca principal punct de pornire domeniul important al cercetării specifice,  



“Cercetări privind Aplicarea Reţelelor Neurale în Managementul Organizaţional” Ing. Msc. MARINESCU Simona-Ioana 

 

25 
 

în care direcţiile de acţiune managerială sunt explicitate prin tipurile de strategii luate în 

considerare: 

a. Strategiile ofensive: risc ridicat, potențial de compensație ridicat în ceea ce privește 

rezultatul financiar obținut ca urmare a asumării riscului, potențial ridicat în inovarea 

tenologică, competența de a analiza piața 

b. Strategiile defensive: grad scăzut de risc şi un potenţial de compensaţie relativ scăzut;  

c. Strategiile absorbante: au la bază cumpărarea de licențe și brevetarea unor inovări majore 

proprii;  

d. Strategiile interstiţiale, au ca principală condiţie de aplicare cunoaşterea corespunzătoare 

a punctelor tari şi slabe ale concurenţei; 

e. Strategiile "incorecte" presupun aplicarea (prin diferite mijloace de informre mai ilegale) 

unei tehnologii noi. 

CAPITOLUL 7 

CONTRIBUȚII PRIVIND PROIECTAREA UNOR REȚELE NEURALE 

APLICABILE ÎN MANAGEMENTUL STRATEGIC AL UNEI ORGANIZAȚII 

7.1. Modelarea cu reţele neurale. Algoritmul de lucru 

 În acest sens:  

 Au fost utilizate diferite software-uri: Matlab şi NeuroSolutions și s-au comparat rezultatele 

atât din punct de vedere al acurateţei acestora, cât şi în ceea ce privește modul de lucru; 

 Au fost testate diferite tipuri de reţele neurale; 

 S-au făcut încercări pe structuri cu unul sau două straturi ascunse şi număr diferit de neuroni 

intermediari.  

 Au fost considerate cinci variabile de intrare: factorul de risc, x1, potenţialul de compensare 

în ceea ce priveşte rezultatul financiar, x2, potenţialul în inovaţia tehnologică, x3, competenţa în 

analiza pieţei, x4, competenţa de a comercializa concret produsele, x5. 

 Au fost constituite două baze de date care diferă între ele prin pasul de variaţie a acestora. 

Astfel, aşa numita bază de date extinsă conţine 2136 de valori (Anexa 2), iar cea redusă, căreia îi 

corespunde un pas mai mare de parcurgere a domeniilor are 1308 date. 

 Variabilele de ieşire au fost tipurile de strategii, respectiv: strategie ofensivă, defensivă, 

absorbantă, interstiţială şi incorectă. 

 Codificarea variabilelor de ieşire a fost făcută în două moduri, funcţie de abordare. Pentru 
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regresie, celor cinci variabile de ieşire li s-au asociat valori numerice: 1, 2, 3, 4 şi 5, iar pentru 

problema de clasificare s-a realizat o codificare binară, conform tabelului 7.1. 

 De asemenea, au fost formulate şi alte probleme, cu număr mai mic de intrări, ca de exemplu 

x3, x4, x5. 

Tabelul 7.1. Codificarea binară a strategiei considerată variabilă de ieşire 

Strategie Codificare 

Ofensivă 0 0 0 0 1 

Defensivă 0 0 0 1 0 

Absorbantă 0 0 1 0 0 

Interstiţială 0 1 0 0 0 

Incorectă 1 0 0 0 0 

 

7.2.Rezultate obţinute la modelare 

7.2.1. Modelarea cu reţele neurale de tip feed-forward 

O reţea MLP(5:40:20:1), care este de tip perceptron cu două straturi ascunse în care se află 40 şi 

respectiv 20 neuroni, corespunzând regresiei cu 5 intrări şi o ieşire, a înregistrat performanţe relativ 

bune. Rezultatele la antrenare sunt prezentate în tabelul 7.2 şi figura 7.1. 

Tabelul 7.2. Performanţe la antrenare pentru MLP(5:40:20:1) 

Indicatori de performanță  

Nr. epoci 1000 

MSE minim 0.000875038 

MSE final 0.000875038 

 

 

Figura 7.1. Variaţia erorii medii pătratice în antrenarea reţelei MLP (5:40:20:1) 
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Performanţele aceluiaşi model la testare sunt prezentate în tabelul 7.3, în care sunt date 

eroarea medie pătratică, MSE, eroarea medie pătratică normalizată, NMSE, valorile maxime şi 

minime pentru eroarea absolută şi coeficientul de corelaţie, r. În acest caz, capacitatea de 

generalizare a modelului este reflectată de un procent de 99% răspunsuri corecte, respectiv 2 

răspunsuri eronate din totalul de 534 date de testare. 

Tabelul 7.3. Performanţe la testare înregistrate de modelul MLP(5:40:20:1) 

Indicatori de performanță  

MSE 0.010499123 

NMSE 0.00517382 

MAE 0.049025157 

Eroare absolută minimă 5.46146E-05 

Eroare absolută maximă 1.15423714 

r 0.99741516 

7.2.2. Modelarea cu rețele neurale de tip neuro-fuzzy 

Pentru a modela relația dintre indicatori și strategie, o altă variantă de lucru față de modelarea 

neurală prezentată anterior a constat în elaborarea unui model neuro-fuzzy.  

Un grafic de suprafață care indică relația dintre intrări (indicatori) și ieșire (strategie) este 

prezentat în figura 7.3. 

Folosind modelul neuro-fuzzy, au fost realizate mai multe rulări, scopul fiind de a 

determina strategia în cazul în care se consideră diferite valori ale parametrilor de intrare. Tabelul 

7.19 prezintă rezultatele obținute. Din punct de vedere statistic, pentru cele 18 cazuri considerate, 

s-au obținut strategiile: ofensivă (1), defensivă (4), intersițială (8) și incorectă (5). 

 
Figura 7.3. Vizualizare sisteme de inferenţă fuzzy 
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Tabelul 7.19. Rezultate obtinute cu modelul neuro-fuzzy 

Caz Parametrii Strategie 

rezultată x1 x2 x3 x4 x5 

1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Defensivă 

2 0,35 0,15 0,15 0,05 0,05  Incorectă 

3 0,15 0,15 0,25 0,15  0,05  Defensivă 

4 0,32 0,10 0,12 0,15  0,05  Interstițială 

5 0,3 0,2 0,25 0,01 0,1 Incorectă 

6 0,4 0,1 0,12 0,1 0,1 Interstițială 

7 0,38 0,15  0,1 0,2 0,05  Incorectă  

8 0,4  0,3 0,3 0,2 0,2  Ofensivă 

9 0,3 0,1 0,01 0,01 0,01 Interstițială 

10 0,15 0,15 0,15  0,2 0,1 Defensivă 

11 0,25 0,25 0,15 0,2 0,2  Defensivă  

12 0,3 0,12 0,1 0,1 0,1 Interstițială  

13 0,35 0,2 0,05  0,15  0,05  Incorectă  

14 0,3 0,1 0,25  0,15  0,1 Interstițială  

15 0,3  0,1 0,1 0,15  0,2 Interstițială  

16 0,32 0,25  0,15 0,05 0,05  Incorectă  

17 0,36 0,28 0,08 0,12 0,06 Interstițială 

18 0,35 0,15 0,15  0,1 0,1 Interstițială  

 Dat fiind faptul că au fost aplicate două tehnici de modelare obţinându-se modele neurale 

şi modele neuro-fuzzy, este necesară o comparaţie între acestea, atât din punct de vedere al 

acurateţei rezultatelor, cât şi al metodologiei aplicate. Tabelul 7.20 prezintă câteva exemple de 

predicţii, evidenţiindu-se faptul că ambele modele furnizează aceleaşi rezultate.  
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Tabelul 7.20. Comparaţie între predicţii efectuate de reţeaua neurală 

MLP(5:5:1) şi de modelul neuro-fuzzy 

Nr. 

experimente 

Parametrii Strategie 

experim. 

Strategie 

RN 

Strategie 

neuro-

fuzzy x1 x2 x3 x4 x5 

1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 2 2 2 

2 0.35 0.15 0.15 0.05 0.05 5 5 5 

3 0.15 0.15 0.25 0.15 0.05 2 2 2 

4 0.32 0.1 0.12 0.15 0.05 4 4 4 

5 0.3 0.2 0.25 0.01 0.1 5 5 5 

6 0.4 0.1 0.12 0.1 0.1 4 4 4 

7 0.38 0.15 0.1 0.2 0.05 5 5 5 

8 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 1 1 1 

9 0.3 0.1 0.01 0.01 0.01 4 4 4 

10 0.15 0.15 0.15 0.2 0.1 2 2 2 

11 0.25 0.25 0.15 0.2 0.2 2 2 2 

12 0.3 0.12 0.1 0.1 0.1 4 4 4 

13 0.35 0.2 0.05 0.15 0.05 5 5 5 

14 0.3 0.1 0.25 0.15 0.1 4 4 4 

15 0.3 0.1 0.1 0.15 0.2 4 4 4 

16 0.32 0.25 0.15 0.05 0.05 5 5 5 

17 0.36 0.28 0.08 0.12 0.06 4 4 4 

18 0.35 0.15 0.15 0.1 0.1 4 4 4 

 

CAPITOLUL 8 

CONCLUZII FINALE, CONTRIBUȚII ORIGINALE ȘI DIRECȚII VIITOARE DE 

CERCETARE 

 8.1. Concluzii finale 

Utilizarea rețelelor neurale (R.N.) în managementul organizational are la bază o serie de 

avantaje (față de tehnicile statistice tradiționale), ca de exemplu: 

 R.N. pot furniza rezultate mai precise decât modelele de regresie; 

 R.N. sunt capabile să înveţe relaţii complexe şi să aproximeze orice funcţie continuă; 

 semnificaţia şi precizia modelelor bazate pe R.N. pot fi stabilite folosind măsurători 

statistice tradiţionale (de  exemplu: eroarea medie pătratică); 

 R.N. manevrează automat eventualele interacţiuni între variabile; 
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 R.N. ca metode neparametrice nu presupun ipoteze prealabile asupra distribuţiei datelor de 

intrare-ieşire; 

 R.N. sunt foarte flexibile în raport cu datele incomplete sau lipsă sau afectate de zgomote; 

 R.N. pot fi aplicate şi în mod dinamic; 

 R.N. depăşesc o serie de limitări ale altor metode statistice; 

Trebuie menționate însă și o serie de deficiențe ale utilizării rețelelor neurale în cadrul tehnicilor  

de previziune, ca de exemplu: 

 este dificil de determinat cea mai bună soluție de arhitectură a unei rețele neurale pentru un 

anumit caz analizat. 

 selectarea modelului arhitectural și antrenarea acestuia este ”artă” nu ”știință”, bazându-se 

pe încercări și experiență;  

 modelul neural- ca orice model dinamic- trebuie refăcut și reantrenat în cazul oricărei 

schimbări din mediul exterior; 

 de regulă, procesul de ”învățare” a rețelei neurale este foarte lung (ca durată temporală). 

În contextul analizei prezentate a sistemelor informatice se poate considera că reţelele neurale 

(RN) pot constitui un instrument de lucru (previzionare) util tuturor celor trei subsisteme constitutive 

(decizional, informaţional şi operativ) ale sistemului organizaţional, reprezentând şi un mijloc operaţional 

de lucru al managementului organizaţional, aplicabil sistemului informatic al organizaţiei respective. 

 Activitatea managerială implică un proces decizional continuu, coerent și succesiv.  

 S-a putut astfel aprecia că decizia se regăsește în toate funcțiile managementului, deci 

și în componența de previziune, reţelele neurale fiind de un real ajutor în această direcţie.  

 Ca urmare a analizei efectuate privind implicarea reţelelor neurale în managementul 

organizaţional, s-a constatat că resursele umane reprezintă cea mai importantă categorie de resurse 

pentru o organizație.  

  În acest cadru (al previzionării), reţelele neurale pot oferi informaţii deosebit de utile 

top-managementului pentru luarea unor decizii cât mai corecte, echilibrate, cu o marjă mare 

de succes. 

 În urma analizelor efectuate, se poate realiza o “traducere” a neuronului biologic în neuron  

organizaţional, prin compararea componentelor neuronului (nucleu, axon, dendrite, sinapse) cu  

departamentele din cadrul structurii organizaţionale a unor IMM-uri. 
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 Analiza cu ajutorul „Reţelelor Neurale” poate fi aplicată, în mod similar şi în cazul 

unor organizaţii industriale mari, previziunea putând conduce la dispariţia/apariţia unor noi 

departamente, cu implicaţii financiare directe. 

Având în vedere complexitatea aspectelor referitoare la managementul 

organizaţional, dezvoltarea cercetărilor în cadrul tezei a fost direcţionată în special către 

utilizarea reţelelor neurale în domeniul Managementului Strategic și Managementului 

Resurselor Umane.  

 În acest sens, în vederea realizării actului “previzional”, s-a urmărit definirea 

stimulilor şi neuronilor specifici domeniului- în vederea luării unor decizii cât mai pertinente 

aplicabile organizaţiei industriale în managementul deciziei. 

 Totodată, s-au dezvoltat cercetări privind modelarea şi simularea reţelelor neurale 

construite pentru diverse structuri ale organizaţiei industriale, de la IMM-uri până la 

organizaţiile mari, cu structuri organizatorice complexe.  

În concordanță cu cele prezentate, se poate considera că rețelele neurale (R.N.) pot 

constitui un instrument de lucru (previzionare) util tuturor celor trei subsisteme constitutive 

(decisional, informational și operativ) ale sistemului organizational reprezentând și un mijloc 

operațional de lucru al managementului organizational, aplicabil sistemului informatic al 

organizației respective. 

8.2. Contribuții originale 

  În urma studiilor efectuate și a cercetărilor desfășurate privind aplicarea rețelelor neurale în 

managementul organizational se pot pune în evidență următoarele contribuții principale originale, 

în două direcții, și anume:  

A. Din punct de vedere teoretic 

 definirea noțiunii de ”REȚEA NEURALĂ” versus noțiunii de ”REȚEA NEURONALĂ”; 

 definirea elementelor specifice ale unei rețele neurale aplicabilă în domeniul abordat 

(management organizational); 

 definirea structurilor industriale și de C-D în care pot fi aplicate rețelele neurale în vederea 

stabilirii unei strategii viitoare a organizației implicate; 

 definirea unor variante de analiză cu ajutorul rețelelor neurale a structurii organizatorice și 

de personal a unor organizații de C-D; 

 definirea și adaptarea unor soft-uri și programe (MATLAB; Neurosolutions) pentru 
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aplicații în domeniul rețelelor neurale implicate în managementul organizațional; 

 definirea rețelelor neurale ca instrumente de lucru (previzionare) utile celor trei subsisteme 

constitutive (decisional, informational și operativ) ale subsistemului organizațional; 

 s-a pus în evidență modul cum rețelele neurale pot interveni prin livrarea de informații utile- 

previzionale, cât mai corecte, echilibrate și cu o marjă mare de succes, managementului 

organizațional în vederea luării unor decizii pertinente, mai ales în ceea ce privește 

recrutarea forței de muncă; 

 s-au făcut propuneri privind reproducerea neuronului biologic în structura unei organizații; 

 s-au pus în relief unele considerații privind adoptarea de structure organizatorice fie pentru 

organizații mari, fie pentru organizații mici, specializate în anumite domenii, în contextul 

posibilităților de utilizare a rețelelor neurale; 

 s-au definit elementele necesare utilizării rețelelor neurale în stabilirea strategiilor 

concurențiale (cu referire direct la organizațiile cu activitate în domeniul ”Tehnologiilor 

Neconvenționale”) pornind de la abordările conceptuale privind strategia dezvoltării în 

privința tipului de tehnologie care urmează a fi dezvoltată; 

 s-au definit strategiile posibile de a fi luate în considerare (ofensivă, defensivă, absorbantă, 

interstițială și incorectă) în vederea analizei cu rețele neurale a indicatorilor de intrare: 

potențialul de compensare în ceea ce privește rezultatul financiar; potențialul în inovația 

tehnologică; competența pentru a analiza piața; competența de a comercializa concret 

produsele; 

 s-a prezentat modalitatea de acordare a valorilor numerice specifice indicatorilor de intrare 

în contextul utilizării unei rețele neurale cu cinci intrări și o ieșie și unul, eventual două, 

straturi ascunse. 

B. Din punct de vedere practic 

- s-au elaborat unele modele organizaționale generale, pentru care poate fi adoptată luarea 

de decizii prin aplicarea rețelelor neurale; 

- s-a elaborat un pachet de informații privind datele posibile de ”intrare” și ”ieșire”  

dintr-o rețea neurală aplicabilă în domeniul abordat; 

- s-au elaborat unele structuri de rețele neurale adaptabile unor soft-uri specializate 

(Neurosolutions și MATLAB); 

- s-au elaborat unele studii de caz specifice; 
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- s-a analizat modelarea cu rețele de tip neuro-fuzzy a relației dintre indicatorii de intrare 

și strategii; 

- s-au obținut baze de date referitoare la învățarea și antrenarea rețelelor neurale proiectate 

(rețele neurale de tip feed-forward si neuro-fuzzy); 

- comparația între modelul neuro-fuzzy și modelul neural MLP (5:5:1) (Neurosolutions) a 

pus în evidență faptul că cele două tipuri de modele furnizează rezultate identice și, în 

aceste condiții, ambele fiind programe specializate prevăzute cu interfață grafică 

utilizator, alegerea uneia dintre cele două metode rămâne la latitudinea utilizatorului, în 

funcție de performanța și abilitatea acestuia. 

8.3. Direcții viitoare de cercetare 

 Abordarea problematicii managementului organizational prin aplicarea rețelelor neurale 

este considerată a fi un subiect relativ dificil datorită multitudinii de aspecte care intervin într-o 

analiză complexă a unei astfel de direcții. 

 În acest caz, nu este suficient să emiți ”dorințe pentru viitor” ci să participi efectiv (prin 

experiența managerială și cunoașterea în detaliu a organizației respective) la implementarea 

sistemului prin definirea –în special- a intrărilor și ieșirilor, continuarea depinzând (în mare 

măsură) de experiența utilizatorului de soft specializat. 

 Se consideră că, printre principalele aspecte de cercetare viitoare, trebuie să se regăsească: 

 analize privind utilizarea rețelelor neurale în domeniul calității și managementul calității; 

 analize privind utilizarea rețelelor neurale în managementul operational. 
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