
Descrierea programului de Master AOSI 
 

 

Programul SOAEMC a început în anul universitar 2009-2010, împreună cu toate programele 

de masterat propuse de Facultatea de Automatică şi Calculatoare pe noua structură de studii 

universitare compatibilă. În anul universitar 2009-2010 programul SOAEMC a avut o cifră de 

şcolarizare de 25 de studenţi. 

Programul de studii universitare de masterat “Arhitecturi Orientate pe Servicii pentru 

Conducerea Automata si Managementul Intreprinderilor” isi asuma misiunea de a pregati 

specialisti in domeniul de studii Ingineria Sistemelor, capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice, 

tehnice şi cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic si social-

cultural al societăţii româneşti şi al lumii contemporane şi de se integra în societatea cunoaşterii. În 

particular, programul are drept misiune specializarea absolvenţilor de învaţământ superior tehnic 

capabili sa raspunda cerintelor de inovare tehnica si economica si de integrare prin mijloace 

informationale si servicii TI a nivelelor de afaceri  (ERP) si de procese tehnice (conducere productie) 

impuse in prezent intreprinderilor productive cu profil de fabricatie discreta si repetitiva. Acest fapt 

impune asigurarea de cunostinte aprofundate in domeniile SOA, RDA, de conducere distribuita a 

proceselor de productie si de management a resurselor intreprinderii (inclusiv aplicand concepte si 

metode ale Inteligentei Artificiale), necesare specialistilor cu competente de coordonare si conducere  

– consultanti tehnici si de modele de organizare a proceselor intreprinderii / de afacere, integratori de 

procese si arhitecturi informationale si manageri. In industrie acesti aboslventi sunt denumiti de obicei 

"profesionisti de tip T", temeinic pregatiti in disciplinele de baza, si care au competenta de a 

interactiona cu si a se intelege cu specialisti dintr-o gama larga de discipline si zone functionale. 

Profesionistii de tip T vor deveni – cel mai probabil – inovatori adaptivi. 

Recunoasterea larga a acestui program de master “Arhitecturi Orientate pe Servicii pentru 

Conducerea Automata si Managementul Intreprinderilor” va asigura crearea unei categorii de 

specialisti cu pregatire aprofundata in tehnologii informationale si modele de afaceri pentru servicii 

care sa aiba abilitatea de a colabora pentru a crea inovarea in servicii. Educatia si calificarile SOAEMC 

presupun ca acesti absolventi se vor putea integra usor in organizatii cu profil de servicii sau direct in 

servicii sectoriale. In multe zone ale industriei serviciilor, absolventii SOAEMC vor putea actiona 

pentru inovarea serviciilor materializata nu doar prin cost redus si productivitate (functionalitate si 

standardizare) ci si prin proiectare artistica si estetica (expresie si personalizare).   

Programul de masterat formează specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, 

şi activităţi economice într-un domeniu de mare actualitate şi cu ţintă pe termen lung. În concordanţă 

cu politica generală a universităţii, programul pregăteşte specialişti in sisteme de servicii bazate pe 

TIC, automatizare si cunoastere intensiva pentru integrarea rapidă pe piaţa muncii şi care vor contribui 

decisiv la dezvoltarea în România a ecosistemului serviciilor pentru bunastarea economica si cresterea 

calitatii vietii. Cadrul cunoaşterii pentru servicii reprezintă mai mult decât suportul oferit de societatea 

informaţională; el este posibil doar prin suport informational, completat de o viziune sistemica si bazat 

pe cunoastere intensiva. 

Potentialii candidati pentru programul de Master “Arhitecturi Orientate pe Servicii pentru 

Conducerea Automata si Managementul Intreprinderilor” sunt absolventi ai ciclului de licenta din 

domeniul fundamental: Stiinte Ingineresti, domeniile de studiu: Ingineria Sistemelor, Calculatoare si 

Tehnologia Informatiei, Inginerie Electrica, Inginerie Electronica si Telecomunicatii si Inginerie 

Industriala. 

La masterul “Arhitecturi Orientate pe Servicii pentru Conducerea Automata si 

Managementul Intreprinderilor” poate participa orice student care a studiat discipline specifice in 

domeniile mai sus mentionate, absolvent al unui prim ciclu in Stiinte Ingineresti, cu aptitudini de baze 

de date, baze de cunostinte pentru productie, tehnologii de comunicaţie şi control pentru procese 



discrete de fabricaţie, control multi-agent, tehnologia informatiei, programare, modelarea proceselor 

de afaceri, cercetari operationale.  

Principalele obiective ale Programul de studii universitare de masterat “Arhitecturi Orientate 

pe Servicii pentru Conducerea Automata si Managementul Intreprinderilor” pentru indeplinirea 

misiunii asumate sunt prezentate în cele ce urmează. 

Obiectivele programului 

Noul program de Master “Arhitecturi Orientate pe Servicii pentru Conducerea Automata 

si Managementul Intreprinderilor” (SOAEMC) – aprofundeaza pregatirea de baza realizata in 

cadrul ciclului de licenta in domeniul automatizarii si informatizarii proceselor discrete, repetitive, 

raspunzand cerintelor actuale de asigurare de competente extinse pentru personalul ingineresc angajat 

direct sau realizand servicii de consultanta, evaluare, C-D, proiectare, organizare, planificare, 

logistica si mentenanta pentru intreprinderi productive. 

Acest program de master raspunde unei cereri formulate la nivel mondial in ceea ce priveste 

inovarea serviciilor si regandirea arhitecturii sistemelor dintr-o perspectiva a serviciilor. In prezent 

intreprinderile trebuie sa faca fata unui set de provocari dificile pentru a-si imbunatati agilitatea 

strategica si tehnologica si a reduce complexitatea mediilor in care opereaza. Majoritatea 

intreprinderilor nu au o viziune completa a politicilor de business, procese si tehnologie. Deciziile din 

organizatii se iau greu din lipsa de informatii sau informatii incomplete.  Datorita globalizarii, 

dezagregarii, numeroaselor regulamente interne, cerintelor, inconsistenta datelor si si securitatea 

informatiilor sunt in crestere. Ca raspuns la aceste probleme, organizatiile trebuie sa se orienteze spre 

servicii prin schimbari structurale, de operatii si culturale. Este necesara transformarea proceselor 

traditionale de business strans cuplate in servicii mai putin cuplate si aliniate serviciilor IT oferite de 

resurse virtuale. Desi este necesara adaptarea la modificarile de mediu, este importanta si capacitatea 

acestora de realocare dinamica a resurselor dupa prioritati. Pe masura ce activitatile de servicii devin 

o parte din ce in ce mai importanta a crearii de valoare in economiile moderne, se inregistreaza o 

crestere a complexitatii si relativ uriasei dimensiuni a sistemelor de servicii global dispersate, precum 

si a importantei utilizarii eficiente, efective si in maniera sustenabila a resurselor. In mod proportional, 

creste costul experientei, consultantei, informatiei, utilizarii infrastructurii si scade costul asociat 

dezvoltarii, constructiei si detinerii bunurilor fizice.  

Tinand cont de evolutia rapida si de schimbarile survenite in lumea complexa in care evoluam, 

inovarea serviciilor necesita noi aptitudini si cunostinte profunde care sa sustina setul de aptitudini. 

Aceasta necesitate impune pregatirea unor specilisti care sa poata intelege si gestiona resurse diverse, 

pozitionate global, pentru a crea valoare. In mod frecvent, aceste resurse sunt accesate utilizand noi 

tehnologii TIC si noi modele de afaceri abordate global. Oamenii care detin noi aptitudini pentru 

inovarea serviciilor sunt adeseori denumiti inovatori adaptivi, rolul lor fiind acela de a identifica si 

realiza un flux continuu de inovatie.  

Inovarea proiectarii serviciilor este o parte componenta a inovarii serviciilor. In prezent, cele 

doua directii majore ale inovarii serviciilor sunt urmatoarele: (a) Productizarea serviciilor (include 

standardizarea si modularizarea proceselor de servicii) si (b) Servitizarea produselor (este un proces 

de schimbare de strategie in care companiile producatoare de bunuri – fabricatie - isi insusesc 

orientarea catre servicii si / sau dezvolta servicii mai multe si mai bune). In stadiul de servitizare 

produsele si serviciile sunt legate intrinsec si oferite impreuna, in timp ce in stadiul de non-servitizare 

serviciile sunt oferite ca anexe la produse.  

In prezent este necesara o investigatie asupra modului in care firmele de servicii si de productie 

sunt din ce in ce mai interconectate, atat in ceea ce priveste produsele oferite cit si procesele necesare 

pentru realizarea acestor produse. Rezultat - produse hibride: un numar crescand de companii de 

productie ofera diferite servicii care insotesc produsul fabricat (incapsulare de servicii), prin: (a) 

oferirea de solutii in loc de oferirea doar de produse fizice (tertiarizare) si (b) cresterea gradului de 

comercializare a serviciilor prin adaugarea unui element fizic (bun). 



Emergenta Stiintei Serviciilor (Service Science), cunoscuta alternativ si ca Stiinta, 

Proiectatea si Managementul Serviciilor – SPMS (Service Science, Management and Engineering 

- SSME) se bazeaza pe identificarea graduala a numeroase arii de studiu: economia serviciilor, 

marketingul serviciilor, operatii pentru servicii, managementul  serviciilor, ingineria serviciilor, TIC 

pentru servicii, managementulresurselor umane in servicii,  proiectarea  serviciilor, s.a. 

In scopul intelegerii cat mai complete a cererii crescute privind inovarea serviciilor, imaginea 

globala mereu in schimbare a societatii si afacerilor poate fi descrisa ca fiind un sistem de servicii 

global, foarte mare, constand din mai multe sisteme de servicii mai mici (indivizi, organizatii de afaceri 

si agentii guvernamentale) care interactioneaza prin intermediul propunerilor de valoare pentru a 

schimba servicii si pentru a co-crea valoare in timpul acestui proces de interactiune.   

In acest context, este necesar ca inovatorii adaptivi sa asimileze cunostinte specifice noului 

domeniu cunoscut ca Service Science, Management and Engineering (SSME) sau, pe scurt, Service 

Science. 

Definirea domeniului 

Pentru a fi competitive, structurile de fabricatie ale secolului 21 trebuie sa se adapteze la 

conditiile in permanenta schimbare a pietii. O varietate din ce in ce mai mare de produse, fluctuatii 

semnificative in cerere, cicluri de viata din ce in ce mai scazute ale produselor determinate de 

introducerea continua pe piata a noi produse, si exigentele  crescute ale clientilor in privinta calitatii si 

a timpului de livrare sunt provocarile carora intreprinderile trebuie sa le faca fata pentru a ramane 

competitive si a supravietui pe piata. In afara de aceste provocari de piata, intreprinderile productive 

trebuie sa se adapteze constant la noile tehnologii si procese dezvoltate si la reglementarile in 

permanenta schimbare in ceea ce priveste protectia mediului.  

Sistemele de fabricatie discreta capabile sa realizeze eficient aceste modificari necesita in 

prezent un sistem de conducere automata si de gestiune a resurselor materiale si umane indeajuns de 

flexibil pentru a-l comanda fara intarzieri semnificative si capabil sa mareasca / diminueze atat 

varietatea produselor cat si capacitatea de productie fara a crea perturbari majore in procesele de 

productie, indiferent de variatiile mediului de lucru. 

Toate structurile moderne de productie integreaza la nivelul intreprinderii prin tehnologii 

informatice si de comunicatie (TIC) avansate un numar de sisteme vitale functionarii autonome, 

flexibile, agile, interconectate: 

 Gestiunea cererilor de oferta pentru produse si servicii (marketing, servicii web, planificare 

resurse – CAPP, comercial); 

 Managementul comenzilor client (gestiunea documentelor, baze de date, engineering – 

CAE, servicii de urmarire a schimbarilor - SOA); 

 Pregatire fabricatie (proiectare – CAD, engineering – CAE, CARE, planificare productie – 

CAPP, aprovizionare - SC); 

 Executie si urmarire a productiei (automatizare procese – RDA, fabricatie integrata – CAM, 

control de calitate in flux – CAQC, mentenanta); 

 Livrari si servicii post-vanzare (gestiunea documentelor, servicii – SOA). 

In acelasi timp, sistemele de conducere automata a productiei discrete a inregistrat o evolutie 

semnificativa in ultimii ani; unul dintre cele mai importante aspecte consta in utilizarea pe scara tot 

mai larga a sistemelor descentralizate de control, capabile sa reactioneze mai bine la schimbarile 

dinamice ale mediului de productie / ale comenzilor clientilor fata de sistemele traditionale ierarhice, 

centralizate. Interesul pentru agilitate, reconfigurabilitate si interoperabilitate reclama folosirea, si 

deci cunoasterea de catre personalul ingineresc de specialitate a unei noi clase de sisteme informatice 

de conducere, monitorizare si gestiune a productiei, caracterizate prin: (i) o comunitate de blocuri 

constituente distribuite, autonome si inteligente, reprezentate de controllere; (ii) autonomie a fiecarui 

controller avand obiective, sistem de cunostinte si expertiza proprii; (iii) obtinerea deciziilor globale 



de la mai multe blocuri de control; (iv) adaptarea controllerelor la schimbari fara interventie din 

exterior; (v) unitatile de control sunt dispozitive mecatronice in productia discreta de bunuri – parti ale 

arhitecturii de planificare si control al fabricatiei. 

Procesul de grupare a resurselor de productie in infrastructura de automatizare va utiliza in 

intreprinderea viitorului o gama larga de criterii, ca: similaritatea activitatilor, definirea proceselor de 

afaceri, si cerinte de planificare si control ale productiei. Pentru definirea planificarii si controlului 

fabricatiei distribuite pe formatii sunt definite trei arii principale de activitati: (a) activitati de pre-

productie: modelul afacerii, proiectarea, ingineria si reproducerea – (CAD/CAE/CARE), planificarea 

proceselor si a productiei (CAPP); (b) activitati de productie, ce includ operatiile: sortare, prelucrare, 

asamblare efectuate in atelier/celula/ linie/sau sistem flexibil (CAM); (c) activitati de post-productie: 

testare, masurare si inspectie (CAQC), vopsire, ambalare/depozitare – efectuate inainte de livrare. 

 In prezent se manifesta o noua abordare a productiei automatizate discrete, repetitive de 

produsea, definita ca Automatizare cu Implementare Rapida (Rapid Deployment Automation –

RDA), care considera proiectarea, implementarea, gestiunea, controlul, monitorizarea si mentenanta 

structurilor de productie din intreprinderi ca procese de dezvoltare modulare. In loc sa se dedice 

sisteme puternic personalizate planificarii proceselor, alocarii resurselor, logisticii, gestiunii stocurilor, 

realizarii, inspectiei, rutarii, ambalarii si livrarii produselor, fiecare componenta RDA – fisier, lista de 

materiale, plan de realizare a unui produs, masina unealta, robot, camera video, server, statie de lucru, 

retea de comunicatie locala, program software – va fi conceputa si exploatata ca parte standard perfect 

adaptabila puzzle-lui oricarei sarcini (agregate) de productie. In aceasta abordare, nevoia de 

reproiectare si sau de constructie a unui sistem nou care sa raspunda unor noi cerinte sunt eliminate; 

este suficient sa se stearga, adauge sau updateze componentele RDA individuale conform cerintelor 

curente.  

Caracteristicile RDA, impuse de realitatile economiei contemporane de tip serviciu,  reflecta 

premisele logicii dominante de tip serviciu si principiile Stiintei Serviciilor, conform cărora: (1) 

produsul este oferit de fabricant in piata ca o propunere de valoare; (2) valoarea de intrebuintare a unui 

produs este co-creata prin interactiunea dintre furnizor si client, iar (3) pretul de piata este doar o 

masura a acestei valori; ca urmare, fabricatia de bunuri trebuie să aibă capacitatea de reconfigurare 

rapida, in intampinarea dezideratelor clientului. Totodata, orice produs este o oferta de de cunoastere 

si competente, implicate in realizarea sa, iar fabricantul si clientul devin entitati ale unui sistem de 

servicii ce interactioneaza in beneficiu reciproc: satisfactia clientului, pe de-o parte, este echilibrata 

de dezvoltarea companiei furnizoare in planul cunoasterii, competentelor si resurselor, precum si al 

renumelui in mediul de afaceri, pe de alta parte. 

Instrumentul informatic modern pentru implementarea conceptului RDA in informatizarea, 

automatizarea si administrarea compartimentelor structurilor moderne de productie discreta de bunuri 

il reprezinta Arhitectura Orientata pe Servicii (SOA), conform careia serviciile de control, comanda, 

gestiune, comunicatie, management si marketing sunt create, exploatate, gestionate si reactualizate ca 

functii si produse program individuale scalabile, reconfigurabile si interconectate in mod flexibil, 

asigurand in felul acesta functionalitati particulare, agile in raport cu cerintele de procese, comod de 

instalat, si reutilizabile in caz de reinginerie a structurii intreprinderii.  

 Solutia trebuie sa se bazeze pe cuplare redusa, agilitate, sematici tehnologice si de business, 

meta modelarea relatiilor dintre procesele organizatiilor si reutilizarea.  Solutia adoptata in prezent pe 

plan mondial pentru restructurarea si/sau modernizarea intreprinderilor productive consta in: 

1. Aplicarea de tehnologii informatice si de comunicatie performante pentru functionarea integrata a 

compartimentelor / sistemelor vitale enuntate; 

2. Implementarea si utilizarea conceptului de Arhitectura Orientata pe Servicii, ca mijloc de asigurare 

a flexibilitatii, agilitatii si adaptabilitatii reale a intreprinderii, prin: 

 Materializarea RDA ca infrastructura de automatizare a proceselor; 



 Interconectarea si cooperarea intre statii individuale de productie, si intre structuri agregate 

(celule, linii, sisteme de fabricatie); 

 Asigurarea securitatii sistemelor de calcul si a retelelor de comunicatie (System-and Network 

Security), a disponibilitatii (High Availability), a tolerantei la defecte (Fault tolerance) si a 

restaurarii in caz de dezastru (Disaster Recovery); 

 Arhitectura IT controlata de mecanismele afacerii (business-driven IT); 

 Segmentarea aplicatiilor (de configurare, de afaceri) in functii separate sau "servicii" care pot 

fi utilizate independent de platformele de calcul pe care ruleaza; 

 Reutilizarea infrastructurii IT existente (platforme diferite, cerinte diferite); 

 Conectivitate si integrare bazate pe standarde deschise (Open Standards);  

 Posibilitatea ca servicii generice sa coexiste cu servicii specializate caracteristice pentru o 

anumita industrie; 

 Posibilitatea crearii de modele de noi produse, procese si afaceri combinand capabilitati din 

industrii diferite cu ajutorul "serviciilor decupate" prin standarde comune; 

 Utilizarea intensiva de servicii Web pentru securitate, interoperabilitate si expandabilitate. 

Tehnologiile si managementul orientate catre servicii au castigat atentie in ultimii ani, deoarece 

ofera premizele asigurarii bazei pentru agilitatea intreprinderii, astfel incit organizatiile sa poata livra 

procese noi, flexibile de afaceri care that exploateaza valoarea abordarii de tip serviciu din perspectiva 

beneficiarului.   

Abordarile orientate catre servicii sunt utilizate astazi pentru dezvoltarea de aplicatii si de 

software-ca-serviciu (SaaS - Software-as-a-Service) care pot fi obtinute ca resurse hardware virtuale, 

incluzand TI si resurse de calcul la cerere, interoperabilitate intre platforme enterprise si coreografie 

dinamica de procese tehnologice si de afaceri.   

Arhitecturile orientate catre servicii (SOA) pentru configurarea, proiectarea, ingineria, 

planificarea, controlul si mentenanta mediului de productie nu sunt limitate doar la servicii Web, 

tehnologie sau infrastructura tehnica. Dimpotriva, ele reflecta un nou mod de considerare a proceselor 

care evidentiaza valoarea comoditizarii, a reutilizarii, semanticii si informatiei, si creaza valoare pentru 

afacere in mod sustenabil.   

Scopul programului de Master SOAEMC este sa trateze abordarile referitoare la tehnologiile 

si managementul orientate catre servicii in intreprinderi de fabricatie, pentru productie sustenabila si 

agila considerand ciclul complet de viata al produselor.  

Programul de Master SOAEMC mai pune in evidenta modul in care sistemele multi-agent 

(MAS) si sistemele de executie a fabricatiei holonice (HMES) contribuie impreuna la realizarea 

fabricatiei globale sustenabile prin intermediul orientarii catre servicii. SOA reprezinta baza pentru 

descrierea modelelor de acces la serviciile resurselor in structuri de control distribuit al fabricatiei sents 

the basis for descrpentru planificarea, ordonantarea si controlul operatiilor necesare loturilor de 

produse. MAS reprezinta tehnologia principala pentru configurarea si mentinerea unui astfel de model 

de servicii la nivelul structurii de productie (linie, celula, atelier). Acest model, definit si utilizat in 

mod judicios de sistemele de control (holonic) al fabricatiei, poate rezolva miopia in procesul de 

alocare a resurselor - atat din punctul de vedere al costurile de productie cit si al eficientei energetice 

- contribuind astfel la fabricatia sustenabila. Pe de alta parte, HMES utilizeaza informatii detaliate 

despre comportarea, performantele si capabilitatiile serviciilor de a optimiza global productia (la nivel 

de lot) sau local (la nivel de pachet). 

In program se arata modul in care sistemele de executie holonice, HMES, comuta intre modul 

de control ierarhic care asigura optimalitate la nivel de lot si modul de control heterarhic care asigura 

agilitate si toleranta la defect; comutarea este declansata de diverse schimbari: (i) starea resurselor sau 

schimbarile in performantele lor; (ii) aparitia de comenzi urgente; (iii) epuizarea ratelor de energie 

alocata. In disciplinele SOAEMC sustenabilitatea fabricatiei este explicitata in raport cu: toleranta la 



perturbatii (defectari de resurse), eficienta energetica la nivelul structurii de productie activa; 

echilibrarea utilizarii resurselor; productivitate / eficienta de costuri; controlul de calitate in line a 

produselor.  

In cadrul acestui program de Master sunt prezentate un numar de Tehnologii Informationale 

Inteligente care furnizeaza solutii pentru controlul avansat al fabricatiei. Astfel, tehnologiile "fabricatie 

dirijata de produs", "produs inteligent" si "control semi-heterarhic" implica definirea de corespondenti 

informationali (agenti, holoni) asociati resurselor fizice si preceselor de lucru prin intermediul unor 

dispozitive inteligente imbarcate, care comunica intre ele prin tehnologii RFID.  

In consecinta, obiectivele acestui nou program de Master "Arhitecturi Orientate pe Servicii 

pentru Conducerea Automata si Managementul Intreprinderilor (SOAEMC)" sunt acelea de a 

asigura specialisti capabili sa raspunda cerintelor de inovare tehnica si economica si de integrare prin 

mijloace informationale a nivelelor de afaceri (modelarea si integrarea intreprinderii, managementul 

cerintelor clientilor - CRM si al furnizorilor - SRM, planificarea resurselor intreprinderii - ERP) si de 

procese tehnice (conducere productie) impuse in prezent intreprinderilor productive cu profil de 

fabricatie discreta. Acest fapt impune transferul de cunostinte aprofundate in domeniile: TIC, SOA, 

RDA, ESB, automatizare a proceselor de lucru, conducere distribuita prin MAS si teorie holonica a 

proceselor de productie si de management a resurselor intreprinderii (inclusiv aplicand concepte si 

metode ale Inteligentei Artificiale), necesare specialistilor cu competente de coordonare si conducere  

– consultanti tehnici si de modele de organizare a proceselor intreprinderii / de business, integratori de 

procese si arhitecturi informationale si manageri. 
 

Studenţii antrenaţi în program beneficiază de un mediu de cercetare stimulativ şi sunt antrenaţi 

în activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă, inclusiv cu participare in granturi de cercetare la 

nivel naţional şi internaţional. Cercetarea se orientează pe o serie de direcţii prioritare, printre care 

menţionăm: sisteme distribuite de conducere a intreprinderii si arhitecturi orientate pe servicii, 

inteligenta artificiala aplicata in conducerea proceselor tehnice, control holonic si multiagent, 

arhitecturi SOA, sistene de gestiune a comenzilor client si CRM, noi modele de afaceri pentru 

intreprinderi, integrarea robotilor inteligenti in fabricatie si servicii, tehnici de modelare a proceselor 

si dezvoltare aplicatii dirijata de model, automatizarea dirijata de produs a fabricatiei, sisteme 

embedded pentru realizarea de "produse inteligente", interoperabilitate si baze de da\te relationale 

pentru intreprindere. 

Planul de cercetare al modului de masterat SOAEMC se încadrează în aceste direcţii prioritare 

de cercetare ale catedrei, cu focus pe cercetări de aplicare a arhitecturilor orientate pe servicii, business 

process workflow, virtualizarea resurselor de calcul, sematici pentru afaceri, modelarea si integrarea 

proceselor intreprinderii, dezvoltare sistematica de aplicatii cu considerarea ciclului de viata.  

Principalele orientari ale activitatilor de C-D sunt catre: inovarea serviciilor: tehnologica, noi 

modele de afaceri, organizationala; adaptarea si aplicarea conceptelor, metodologiilor, proceselor de 

control al calitatii serviciilor; integrarea cercetarilor tehnologice, stiintelor sociale, managementului si 

a metricilor de evaluare a inovarii serviciilor. Se considera si aspecte interdisciplinare ale cercetarii, 

care creaza punti intre elementele importante ale cadrului serviciilor: resurse, parteneriat, raportul 

tehnologie - organizare si management, comunicare si interoperabilitate. Tematica specifică de 

cercetare este, evident, corelată cu granturile de cercetare la nivel naţional şi internaţional in lucru de 

catre cadrele didactice implicate în program. 

Menţinerea excelenţei în cercetare este una din prioritaţile Facultatii de Automatica si 

Calculatoare, cercetarea ştiinţifică fiind orientată pe proiecte şi programe naţionale, europene şi 

internaţionale. Colectivul de profesori de la masterul SOAEMC se mandreste cu rezultate recunoscute 

pe plan international in domeniile: modelarea si integrarea proceselor intreprinderii, sisteme agile de 

fabricatie, sisteme holonice si multi-agent pentru procese de fabricatie, arhitecturi orientate pe servicii, 

optimizarea managementului fluxurilor de procese, tehnici de IA aplicata, tehnici RDA.  



O mare parte a activitatii de cercetare se desfăşoară în cadrul unor platforme, laboratoare şi 

grupuri de cercetare precum:  
 

I.  Platforma de formare si cercetare interdisciplinara - Control Avansat si noi tehnologii 

     Informatice - CANTI 

 

Platforma de instruire si cercetare Control Avansat si Noi Tehnologii Informatice (CANTI) din 

Facultatea de Automatica si Calculatoare din UPB ofera un mediu adecvat de colaborare pentru 

cresterea performantei stiintifice in conformitate cu cerintele si exigentele impuse de comunitatea 

academica din Uniunea Europeana. Platforma CANTI integreaza trei laboratoare ce definesc profilul 

facultatii in colaborare interdisciplinara cu alte facultati sau universitati din tara si din Europa.  

 

L1. Laboratorul de Instrumentatie, semnale si sisteme  cu directiile de formare si cercetare:  

L1.1. Prelucrarea  semnalelor si comunicatii 

L1.2. Microsisteme si sisteme inglobate (embedded) 

L1.3. Control si programare in timp-real 

L2. Laboratorul de Arhitecturi de sistem in standarde deschise pentru retele de productie si servicii 

integrate cu directiile de formare si cercetare:  

L2.1. Inteligenta artificiala in sisteme de productie reconfigurabile si robotica avansata 

L2.2. Microsisteme de timp real pentru trasabilitate, autentificare si securitate 

L2.3. Sisteme informatice in industrie si servicii 

L3. Laboratorul de Sisteme de calcul si tehnologia informatiei  cu directiile de formare si cercetare:  

L3.1 Sisteme distribuite si arhitecturi orientate pe servicii 

L3.2 Sisteme si aplicatii bazate pe tehnologie Grid 

L3.3 Inteligenta artificiala si agenti inteligenti 

L3.4 Sisteme bazate pe cunostinte si e-learning 
 

II. Laborator: "Conducerea Distribuita a Proceselor, Robotica si Inteligenta Artificiala", sala  

     ED 013, Responsabil de Laborator prof.dr.ing. Theodor Borangiu.  

 

III. Laborator: "Dezvoltare Aplicatii Software si Standarde Deschise", sala ED 309, Responsabil 

      de Laborator prof.dr.ing. Theodor Borangiu. 

 

IV. Laborator: "Retele Locale de Comunicatie si Transmisii de Date", sala ED 320, Responsabil 

      de Laborator prof.dr.ing. Radu Dobrescu. 

 

V. Laborator: "Inginerie Software si Managementul Aplicatiilor", Sali ED 308 si ED 310, 

    Responsabili de Laborator prof.dr.ing. Liliana Dobrica si prof.dr.ing. Anca Ionita.  

 

VI. Laborator: "Sisteme Informatice Industriale", Sali ED 212, ED 213, Responsabili de Laborator 

      prof.dr.ing. Sergiu Stelian Iliescu, conf.dr.ing. Ioana Fagarasanu. 

 

VII. Laborator: "Planificarea Resurselor, Modelarea si Integrarea Intreprinderii", sala ED 012, 

        Responsabil de Laborator prof.dr.ing. Aurelian Mihai Stanescu. 

 



Platforma  CANTI impreuna cu celelalte laboratoare, ofera un program complet si unitar de 

instruire si cercetare pentru  programele educationale de studii avansate (Master, ciclul II Bologna) ce 

urmeaza sa se desfasoare dupa noile planuri de invatamant. 

 

Principalele obiective ale platformei CANTI si ale laboratoarelor enumerate sunt: 

1. Pregatirea specialistilor la nivel de studii avansate pentru insertia lor rapida in societatea europeana  

a cunoasterii, prin dobandirea de cunostinte si excelenta profesionala in domeniul  sistemelor  

avansate de conducere, roboticii si noilor tehnologii ale informatiei.  

2. Cresterea competitivitatii activitatilor de instruire si de cercetare stintifica de inalta performanta 

din facultatea de Automatica si Calculatoare pentru integrarea in reteaua universitatilor si 

laboratoarelor europene de prestigiu.  

3. Focalizarea activitatilor de invatamant si cercetare din profilul platformei pe subiecte actuale si de 

perspectiva ale dezvoltarii sistemelor performante de conducere,  a sistemelor de calcul si de 

prelucrare inteligenta a informatiei.  

4. Dezvoltarea parteneriatului intre unităţi economice, unităţi de cercetare – dezvoltare si respectiv 

unitati de invatamant superior,  prin laboratoare pilot, pentru creşterea capacităţii unităţilor 

economice de a absorbi şi asimila rezultatele activităţii de cercetare -  dezvoltare, inclusiv prin 

stimularea inovării şi transferului tehnologic.  

5. Aportul la dezvoltarea unor proiecte prioritare realizate in parteneriat, conform cerintelor europene, 

prin cooperare internationala si participari la programe si proiecte complexe de nivel  european 

inclusiv prin participare la programul de cercetare FP7.  

6. Cresterea caracterului interdisciplinar de formare a studentilor si absolventilor si al  organizarii 

activitatilor de cercetare, pentru dezvoltarea unor proiecte si aplicatii bazate pe solutii moderne de 

automatizare si informatizare, care necesita integrarea sinergica a multiple competente, inclusiv a 

aspectelor socio-umane. 

 

CANTI este proiectata ca o platforma cu puternic caracter interdisciplinar pentru activitati care 

vizeaza componenta de invatare si cea de cercetare stiintifica. Se urmareste asigurarea de competente 

cerute de industrie in instruire si de directiile actuale de cercetare pe plan mondial: tehnici avansate de 

prelucrare date, prelucrare avansata de semnal, conducerea automata avansata a proceselor 

tehnologice; sisteme embedded,  sisteme informatice pentru industrie si servicii; Arhitecturi Orientate 

pe Servicii (SOA) pentru modelarea, managementul, controlul si integrarea intreprinderilor; 

dezvoltarea sistematica a aplicatiilor software; IA aplicata in robotica, securitatea informatiilor, 

autentificare personal si trasabilitate produse. 
 

În concluzie, programul de studii universitare de master “Arhitecturi Orientate pe Servicii 

pentru Conducerea Automata si Managementul Intreprinderilor” reprezintă un program care 

oferă absolvenţilor o pregătire ştiinţifică şi tehnica modernă, de calitate şi competitivă, este perfect 

încadrat în politica Universităţii Politehnica din Bucureşti atât din punct de vedere al conţinutului şi 

structurii, cât şi din punct de vedere al aptitudinilor, competenţelor dobândite şi deschiderii naţionale 

şi internaţionale oferite studenţilor. Absolvenţii acestui program vor fi capabili de o integrare rapidă 

pe piaţa muncii şi de ocuparea unor poziţii cheie în industrie sau poziţii în învăţământ şi cercetare. 

 


