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Obiectivele propuse pentru perioada octombrie 2011 - octombrie 2013 au fost studiul şi obţinerea rezultatelor
corespunz¼atoare urm¼atoarelor dou¼a tematici asumate prin propunerea de proiect:

1. M¼arginirea erorii pentru probleme de optimizare vectorial¼a liniar¼a

2. Regularitate metric¼a şi condi̧tii de cali�care

3. Extensii ale Principiului Variational Ekeland pentru multifunçtii

4. Condi̧tii de existenţ¼a şi optimalitate pentru puncte de minim în optimizarea multicriterial¼a

În prezentul raport prezent¼am principalele rezultate obţinute de la începutul acestui grant pân¼a în acest
moment (octombrie 2011 �octombrie 2013), dat �ind faptul c¼a temele mai sus menţionate corespund acestei
perioade, conform planului ini̧tial de derulare a proiectului. Rezultatele pe care le prezent¼am sunt conţinute în
urm¼atoarele zece articole publicate/acceptate spre publicare: [1], [8], [11], [12], [13], [14], [15], [28], [34] şi [35],
precum şi în capitolul 10 al c¼aŗtii [21].
Referitor la primul obiectiv, am abordat problema m¼arginirii erorii in cadrul general al problemelor de

optimizare cu muļtimi, urmând s¼a revenim asupra problemelor de optimizare vectorial¼a liniar¼a. Rezultatele
urm¼atoare sunt conţinute în seçtiunea 10.7 a c¼aŗtii [21].

Teorema 1 Fie (X; d) un spaţiu metric complet, Y un spaţiu liniar topologic, K � Y un con convex închis
propriu, H � K o mulţime convex¼a cu 0 =2 cl(H +K), şi � : X � Y a multifuncţie cu dom� 6= ;: Presupunem
c¼a fx 2 X j �(u) � �(x) + d(x; u)H +Kg este închis¼a pentru orice u 2 X; şi c¼a �(X) este quasi m¼arginit¼a,
adic¼a exist¼a o mulţime B � Y astfel încât �(X) � B +K. Dac¼a S � X este astfel încât

8x 2 dom� n S; 9u 2 X n fxg : �(x) � �(u) + d(x; u)H +K; (1)

atunci S \ dom� 6= ; şi
�(x) � �(S) + d(x; S \ dom�)H +K 8x 2 X: (2)

Demonstraţia acestui rezultat se bazeaz¼a pe o variant¼a ceva mai general¼a a Teoremei 4.2 din [33]. Un
rezultat mai general este urm¼atorul:

Teorema 2 Fie X; Y; K; H; � ca în teorema precedent¼a. Dac¼a S;W � dom� cu S 6= ; sunt astfel încât
pentru orice x 2 dom� n (S [W ) exist¼a u 2 X n fxg cu �(x) � �(u) + d(x; u)H +K; şi

�(x) � �(S) + �d(x; S)H +K 8x 2W (3)

pentru un � > 0; atunci, pentru � := min(�; 1);

�(x) � �(S) + �d(x; S)H +K 8x 2 X: (4)

Un candidat natural pentru S in Teoremele 1, 2 este muļtimea soluţiilor problemei

(P ) minK �(x); x 2 X

în sensul lui Kuroiwa: x este soluţie a problemei (P ) dac¼a �(x) � �(x) + K ) �(x) � �(x) + K; aceast¼a
alegere a noţiunii de soluţie pentru (P ) este natural¼a în cazul Teoremei 1 deoarece concluzia [33, Th. 4.2]
a�rm¼a c¼a x este o soluţie strict¼a a problemei (P ) (în sensul lui Kuroiwa) pentru � înlocuit prin �0, unde
�0(x) := �(x) + d(x; x)H.
Un caz particular al Teoremei 1 este urm¼atorul corolar care însumeaz¼a rezultate ale lui Takahashi [32] şi

Hamel [19].
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Corolarul 3 Fie (X; d) spaţiu metric complet şi f : X ! R o funcţie isc, proprie, m¼arginit¼a inferior. Dac¼a
pentru  2 (0;1) �xat şi pentru orice x 2 X cu f(x) > inf f exist¼a u 2 X n fxg astfel încât f(u) + d(x; u) �
f(x); atunci S := argmin f este nevid¼a şi

d(x; S) � f(x)� inf f 8x 2 X: (5)

Corespunz¼ator Teoremei 2 avem rezultatul urm¼ator:

Corolarul 4 Fie (X; d) spaţiu metric complet şi f : X ! R o funcţie isc, proprie, m¼arginit¼a inferior. Pre-
supunem c¼a S := argmin f 6= ;; W � dom f; şi ; � 2 (0;1) sunt astfel încât pentru orice x 2 dom f n (S [W )
exist¼a u 2 X n fxg astfel încât f(u) + d(x; u) � f(x); şi �d(x; S) � f(x)� inf f pentru orice x 2 W: Atunci,
pentru � := min(; �);

�d(x; S) � f(x)� inf f 8x 2 X:

Utilizând corolarul precedent obţinem rezultatul urm¼ator.

Corolarul 5 Fie (X; d) spaţiu metric complet şi fi : X ! R (i 2 1; n) funcţii proprii şi isc cu S := \ni=1[fi �
0] 6= ;. Presupunem c¼a exist¼a W � D := \ni=1 dom fi şi ; � 2 (0;1) satisf¼acând condiţiile:
(i) pentru orice x 2 Dn(S[W ) exist¼a bx 2 Xnfxg a.î. I>(bx) � I>(x) şi d(x; bx) �Pi2I>(x) [(fi)+(x)� (fi)+(bx)] ;

unde I>(x) := fi 2 1; n j fi(x) > 0g; şi
(ii) �d(x; S) �

P
i2I>(x)(fi)+(x) pentru orice x 2W:

Atunci, �d(x; S) �
Pn

i=1(fi)+(x) pentru orice x 2 X; unde � := min(; �):

Corolarul 5 furnizeaz¼a condi̧tii su�ciente pentru m¼arginirea erorii pentru sistemul fi(x) � 0; i 2 1; n: Acest
rezultat este practic [26, Teorema 4.1]; acolo X este un Banach şi în loc de (i) se cere ca orice x 2 X n (S [W )
s¼a aib¼a proprietatea de -descreştere.

Corespunz¼ator obiectivului 3. Extensii ale Principiului Variational Ekeland pentru multifuncţii, ne-am
propus sa extindem rezultatele publicate în [33] referitoare la Principiului Variational Ekeland pentru multi-
funçtii în aşa fel încât s¼a cuprind¼a rezultate recente de tip EVP stabilite în [29] pentru funçtii, precum şi
rezultate din [26].
Consider¼am (X; d) un spaţiu metric, Y un spaţiu liniar topologic, K � Y un con convex propriu şi F :

X �X � K satisf¼acând condi̧tiile

(F1) 0 2 F (x; x) pentru orice x 2 X;

(F2) F (x1; x2) + F (x2; x3) � F (x1; x3) +K pentru orice x1; x2; x3 2 X:

Observ¼am c¼a relaţia �F de�nit¼a prin

(x1; y1) �F (x2; y2) () y2 2 y1 + F (x1; x2) +K

este o relaţie de preordine (adic¼a este re�exiv¼a şi tranzitiv¼a). De asemenea, pentru z� 2 K+; consider¼am şi
relaţia de ordine paŗtial¼a �F;z� de�nit¼a prin

(x1; y1) �F;z� (x2; y2) ()
�
(x1; y1) = (x2; y2) sau
(x1; y1) �F (x2; y2) şi z�(y1) < z�(y2):

De asemenea consider¼am şi condi̧tia

8� > 0; 8(zn) � F�; 9z� 2 K+ : lim sup z�(zn) > 0; (6)

unde, pentru � � 0;
F� := [d(x;x0)��F (x; x0):

Teorema 6 Fie (X; d) un spaţiu metric complet, Y un spaţiu liniar topologic, K � Y un con convex propriu.
Presupunem c¼a

(i) F : X �X � Y satisface condiţiile (F1), (F2) şi (6), iar

(ii) A � X � Y veri�c¼a condiţia
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(H1) pentru orice şir �F�descresc¼ator ((xn; yn)) � A cu xn ! x 2 X exist¼a y 2 Y astfel încât (x; y) 2 A şi
(x; y) �F (xn; yn) pentru orice n 2 N.

Atunci pentru orice (x0; y0) 2 A şi orice z� 2 K+ astfel încât z� (PrY (A)) este m¼arginit¼a inferior, exist¼a
un element minimal (�x; �y) a lui A relativ la �F;z� astfel încât (�x; �y) �F;z� (x0; y0). In plus, dac¼a z�(z) > 0
pentru orice z 2 [�>0F�; atunci A 3 (x; y) �F (�x; �y) implic¼a x = x:

Pentru a aplica rezultatul precedent la cazul funçtiilor de�nite pe submuļtimi ale lui X, ad¼aug¼am la Y dou¼a
elemente distincte �1 şi +1 care nu se g¼asesc în Y; obţinând astfel spaţiul Y � := Y [f�1;1g. Consider¼am
c¼a �1 �K y �K 1 pentru orice y 2 Y . Fie funçtia f : X ! Y �. Ca de obicei, dom f = fx 2 X j f(x) 6=1g,
epi f = f(x; y) 2 X � Y j f(x) �K yg; f este proprie dac¼a dom f 6= ; şi f(x) 6= �1 pentru orice x 2 X;
gra�cul funçtiei proprii f este graph f = f(x; f(x)) j x 2 dom fg. Pentru y� 2 K+ punem (y� � f)(x) := +1
pentru x 2 X n dom f:
Utilizând teorema precedent¼a obţinem urm¼atorul rezultat; acesta este practic echivalent cu [29, Th. 3.6].

Teorema 7 Fie X; Y; K precum în teorema precedent¼a. Presupunem c¼a F : X � X � K, iar f : X ! Y �

este o funcţie proprie satisf¼acând condiţia:

(H3) pentru orice şir (xn) � dom f cu xn ! x 2 X şi f(xn) 2 f(xn+1) + F (xn+1; xn) + K pentru orice
n 2 N avem c¼a f(xn) 2 f(x) + F (x; xn) +K pentru orice n 2 N:

Atunci pentru orice x0 2 dom f şi orice z� 2 K+ cu z� � f m¼arginit¼a inferior pe mulţimea fx 2 dom f j
f(x0) 2 f(x) + F (x; x0) +Kg; exist¼a x 2 dom f astfel încât

f(x0) 2 f(x) + F (x; x0) +K

şi
8x 2 dom f : f(x) 2 f(x) + F (x; x) +K ) x = x:

Are loc şi urm¼atorul rezultat.

Teorema 8 Fie (X; d) un spaţiu metric complet, Y un spaţiu liniar topologic, K � Y un con convex propriu.
Presupunem c¼a F : X �X � K satisface condiţiile (F1), (F2) şi

(F3) exist¼a z� 2 K+ astfel încât

�(�) := inf
�
z�(v) j v 2 [d(x;x0)��F (x; x0)

	
> 0 8� > 0; (7)

iar � : X � Y este astfel încât z� (din (F3)) este m¼arginit¼a inferior pe �(X). Presupunem de asemenea
c¼a (a) fx 2 X j �(u) � �(x) + F (x; u)g este închis¼a pentru orice u 2 X, şi (b) �(y) � �(x) + F (x; y);
�(z) � �(y) + F (y; z) implic¼a �(z) � �(x) + F (x; z) pentru orice x; y; z 2 X: Atunci pentru orice x0 2 dom�
exist¼a x 2 X astfel încât �(x0) � �(x) + F (x; x0), şi �(x) � �(x) + F (x; x) +K implic¼a x = x:

Pentru Y spaţiu local convex separat Hausdor¤, K � Y con convex şi închis, k0 2 K n f0g; F (x; x0) :=
d(x; x0)k0 pentru x; x0 2 X; iar �(X) quasi-m¼arginit¼a, din rezultatul precedent se obţine [25, Cor. 3.1].

Teorema 9 Fie (X; d) un spaţiu metric complet, Y un spaţiu liniar topologic, K � Y un con convex, propriu
şi închis. Presupunem c¼a ; 6= H � K este convex¼a. Fie � : X � Y astfel încât epi � := f(x; y) 2 X � Y j
y 2 �(x) +Kg este închis¼a şi �(X) este quasi-m¼arginit¼a. Presupunem c¼a una dintre urm¼atoarele condiţii este
îndeplinit¼a:

(i) H este m¼arginit¼a, cs-complet¼a, şi 0 =2 cl(H +K);

(ii) Y este un spaţiu normat, iar H este cs-complet¼a cu 0 =2 clH şi satisf¼acând condiţia

9y� 2 K+ n f0g; 8h 2 H : hh; y�i � khk ; (8)

(iii) Y este un spaţiu Banach re�exiv, iar H este închis¼a cu 0 =2 H şi satisf¼acând condiţia

9 > 0; 8h 2 H; 8k 2 K : kh+ kk �  khk : (9)
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Atunci pentru orice x0 2 dom� exist¼a x 2 X astfel încât �(x0) � �(x) + d(x; x0)H + K şi �(x) �
�(x) + d(x; x)H +K implic¼a x = x:

In teorema precedent¼a punctul (iii) este exact [26, Th. 3.5 (iii)], (ii) este puţin mai general¼a decât [26, Th.
3.5 (i)] (în care în plus Y este spaţiu Banach şi H este convex¼a şi închis¼a), iar (i) este mult mai general decât
[26, Th. 3.5 (ii)] (în care în plus Y este spaţiu Banach şi H este convex¼a şi închis¼a, şi (9) are loc).

Rezultate conexe sunt conţinute în lucr¼arile [35], [28] şi [34]. De exemplu, în [35] furniz¼am contraexemple
la rezultate referitoare la extinderea aplicaţiilor liniare dominate de multifunçtii convexe. Mai precis, aceste
contraexemple se refer¼a la Teoremele 2.2, 3.2 şi Corolarul 2.2 din [17], Teoremele 2.1, 3.1 din [23] şi Teorema
3.1 din [18]. In [28] se face un studiu destul de complet al funçtiei Tv(�; 
) de�nit¼a prin

Tv(x; 
) := infft � 0 j x+ tv 2 
g; (10)

unde 
 � X este nevid¼a şi închis¼a, X �ind un spaţiu normat, iar v 2 X n f0g: Apoi propriet¼aţile g¼asite ale
funçtiei Tv(�; 
) se utilizeaz¼a pentru a studia un nou model pentru probleme de locaţie. In [34] se pun în
evidenţ¼a mai multe condi̧tii, necesare respectiv su�ciente pentru ca înf¼aşur¼atoarea inferior semicontinu¼a a unei
funçtii cu valori în R de�nit¼a pe un spaţiu Banach re�exiv s¼a �e esenţial strict convex¼a. De asemenea se obţin
noi rezultate referitoare la punctele cele mai apropiate (dep¼artate) dintr-o muļtime utilizând aceast¼a abordare.

În cadrul obiectivelor 2. Regularitate metric¼a şi condiţii de cali�care şi 4. Condiţii de existenţ¼a şi optimalitate
pentru puncte de minim în optimizarea multicriterial¼a, am terminat etapa de documentare şi am obţinut mai
mai multe rezultate conţinute în lucr¼arile [1], [11], [13], [12], [14], [15] şi [8].
Menţion¼am pe scurt principalele motivaţii care au stat la baza acestor studii şi cele mai importante rezultate

obţinute.
Lucrarea [11] este dedicat¼a optimiz¼arii parametrice cu restriçtii de tip echilibru, acest subiect �ind în

ultimele decade la originea multor eforturi îndreptate în direçtia studiului sistemelor variaţionale. Cit¼am aici
importantele lucr¼ari ale lui Robinson [30], Dontchev şi Rockafellar [16], Mordukhovich [27] pentru o discuţie
detaliat¼a şi pentru un istoric al acestui subiect.

Motivaţia noastr¼a este dat¼a de unele probleme parametrice de optimizare (în notaţiile noastre muļtimea
parametrilor este P şi este ini̧tial considerat¼a ca spaţiu topologic). Fie X;Y spaţii Banach. În cazul cel mai
simplu al unei funçtii obiectiv parametrice cu valori scalare f : X � P ! R, consider¼am problema

(PS) : min f(x; p) cu 0 2 H(x; p);

unde H : X � P � Y este o multifunçtie ce de�neşte un sistem de constrângeri generalizat prin relaţia
0 2 H(x; p): Multifunçtia implicit¼a S : P � X asociat¼a lui H este

S(p) = fx 2 X j 0 2 H(x; p)g:

Putem înţelege conceptul de soluţie pentru (PS) în cel puţin dou¼a moduri diferite iar ideea de studiu al
condi̧tiilor necesare de optimalitate este aceea de a transforma problema cu restriçtii într-una f¼ar¼a restriçtii
de forma f(x; p) + Ld(x; S(p)) sau f(x; p) + Ld((p; x);GrS): In ambele cazuri. este nevoie de propriet¼aţi de
regularitate a sistemului de constrângeri de forma 1) exist¼a r > 0 a.î. inegalitatea

d(x; S(p)) � rd(0;H(x; p)) (11)

are loc pentru orice p 2M şi orice x într-o vecin¼atate a lui x sau 2) exist¼a r > 0 a.î. inegalitatea

d((p; x);GrS) � rd((x; p; 0);GrH) (12)

are loc pentru orice (x; p) într-o vecin¼atate a lui (x; p).
Astfel, în articolul menţionat, stabilim mai multe condi̧tii noi ce asigur¼a inegalit¼aţile (11) şi (12) cu un

accent special pe cazul multifunçtiilor de tip epigraf ce sunt esenţiale în optimizare. Apoi, aplic¼am aceste
rezultate asupra unor probleme vectoriale speci�ce cu scopul de a obţine noi condi̧tii necesare de optimalitate.
Pentru mai multe detalii asupra tehnicilor folosite şi a rezultatelor obţinute, a se vedea lucrarea [11].

O alt¼a lucrare ce se refer¼a la obiectivele 2, 4 menţionate mai sus este articolul [13], care conţine un studiu
motivat de importanţa muļtimilor tangente şi a propriet¼aţilor lor de calcul în abordarea unor probleme matem-
atice diverse: optimizare, viabilitate sau control optimal. Capitolul 4 din cuprinz¼atoarea monogra�e [4] pune
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în evidenţ¼a cu claritate aceast¼a idee care reprezint¼a substratul motivaţional al multor articole din literatur¼a.
Punctul de plecare al lucr¼arii noastre este observaţia c¼a mai multe lucr¼ari recente din literatura ultimilor ani
(a se vedea, de exemplu, [24], [22]) utilizeaz¼a condi̧tii destul de tari asupra datelor ini̧tiale pentru a obţine
reguli de calcul pentru tangenţa generalizat¼a. Vorbim aici despre condi̧tii privitoare la mai multe tipuri de
compactitate generalizat¼a a gra�celor unor multifunçtii ce intervin pe parcurs, iar astfel de condi̧tii sunt foarte
puternice în cadrul spaţiilor normate in�nit dimensionale. În ceea ce ne priveşte, pentru stabilirea unor reguli
de calcul pentru muļtimi tangente, prefer¼am s¼a urm¼am un drum ini̧tiat în [4, Capitolul 4] care permite utilizarea
ipotezelor de regularitate metric¼a ce sunt mai adecvate cadrului menţionat. Unul dintre rezultatele principale
obţinute este urm¼atorul.
Fie F : X � Y o multifunçtie între spaţiile Banach X;Y şi f : X ! X o funçtie. Not¼am cu F � f

multifunçtia de la X la Y dat¼a prin (F � f) (x) = F (f(x)) pentru orice x 2 X: Prin DBF (x; y) not¼am derivata
Bouligand a lui F în punctul (x; y) al gra�cului s¼au.

Teorema 10 Fie F1; F2 : X � Y multifuncţii cu gra�c închis, f : X ! X de clas¼a C1 şi (x; y1) 2 GrF1;
(x; y2) 2 Gr(F2 � f). Presupunem c¼a funcţia g : (X � Y )2 �! X; g(�; �; ; �) = f(�)�  este metric regulat¼a
în jurul lui (x; y1; f(x); y2) în raport cu GrF1 �GrF2. Dac¼a F1 este proto-diferenţiabil¼a în x relativ la y1 sau
F2 este proto-diferenţiabil¼a în f(x) relativ la y2; atunci, pentru orice u 2 X;

DBF1(x; y1)(u) +DBF2(f(x); y2)(rf(x)(u)) � DB(F1 + F2 � f)(x; y1 + y2)(u):

Reguli de calcul pentru coderivatele de ordinul al doilea sunt de asemenea obţinute şi apoi aplic¼am aceste
rezultate pentru a obţine condi̧tii de optimalitate pentru probleme vectoriale. Cazul multifunçtiilor parametrice
este analizat separat şi, într-un caz particular, reg¼asim un rezultat al lui Rockafellar din lucrarea [31] (Teorema
5.4).

În lucr¼arile [12] şi [14] am obţinut rezultate referitoare la deschiderea cu rat¼a liniar¼a a multifunçtiilor de
tip compunere, mai întâi de�nite între spaţii Banach, iar mai apoi între spaţii metrice generale. Ca aplicaţii
directe, se pot obţine teoreme de tip Lyusternik-Graves, atât în forma cunoscut¼a în literatur¼a, cât şi variante
noi ale acesteia. De asemenea, se obţin ca aplicaţii teoreme de tip punct �x pentru multifunçtii, ce intr¼a în
relaţie cu rezultate foarte recente din lucr¼arile [3], [20], [6], [7]. Regularitatea multifunçtiei soluţie asociat¼a
cu sisteme variaţionale parametrice a fost de asemenea investigat¼a, oferindu-se condi̧tii su�ciente care asigur¼a
proprietatea Aubin, respectiv regularitatea metric¼a a acesteia. Estim¼ari precise ale modulelor de regularitate
au fost precizate. Rezultatele noastre le acoper¼a şi le extind la cazul complet multivoc mai multe rezultate din
litreratura recent¼a. Prezent¼am pe scurt rezultatele principale.
Cel mai important rezultat, demonstrat în [12] în cadrul spaţiilor Banach (prin intermediul Principiului

Variaţional Ekeland) şi extins mai apoi în [14] la spaţii metrice generale (cu o demonstraţie complet diferit¼a,
bazat¼a pe o procedur¼a iterativ¼a de tip Lyusternik), este urm¼atorul.

Teorema 11 Fie X;Y; Z;W spaţii metrice, F1 : X � Y; F2 : X � Z şi G : Y � Z � W multifuncţii şi
(x; y; z; w) 2 X � Y � Z �W astfel încât (x; y) 2 GrF1; (x; z) 2 GrF2 şi ((y;z); w) 2 GrG: Fie H : X � W
de�nit¼a prin

H(x) := G(F1(x); F2(x)) 8x 2 X:
Presupunem c¼a urm¼atoarele a�rmaţii sunt satisf¼acute:
(i) GrF1; GrF2 sunt local complete în jurul lui (x; y); (x; z); respectiv, iar GrG este local închis în jurul

lui ((y;z); w);
(ii) F1 este deschis¼a cu rata liniar¼a L > 0 în jurul lui (x; y);
(iii) F2 are proprietatea Aubin în jurul lui (x; z) cu modulul M > 0;
(iv) G e deschis¼a cu rat¼a liniar¼a în raport cu y uniform în z în jurul lui ((y; z);w) cu modulul C > 0;
(v) G are proprietatea Aubin în raport cu z uniform în y în jurul lui ((y; z);w) cu modulul D > 0;
(vi) LC �MD > 0:
Atunci exist¼a " > 0 astfel încât, pentru orice � 2 (0; ");

B(w; (LC �MD)�) � H(B(x; �)):

Mai mult, exist¼a "0 > 0 astfel încât, pentru orice � 2 (0; "0) şi orice (x0; y0; z0; w0) 2 B(x; "0) � B(y;"0) �
B(z; "0)�B(w; "0) astfel încât (y0; z0) 2 (F1; F2)(x0) şi w0 2 G(y0; z0);

B(w0; (LC �MD)�) � H(B(x0; �)):
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Drept aplicaţie a rezultatului principal, prezentat mai sus, obţinem urm¼atoarea variant¼a a Teoremei Lyusternik-
Graves, necunoscut¼a pân¼a acum.

Corolarul 12 Fie X un spaţiu metric, Y un spaţiu normat şi F1 : X � Y , F2 : X � Y multifuncţii,
(x; y1; y2) 2 X � Y � Y astfel încât (x; y1) 2 GrF1 şi (x; y2) 2 GrF2; cu y1 6= y2: Presupunem c¼a urm¼atoarele
a�rmaţii sunt satisf¼acute:
(i) GrF1 şi GrF2 sunt local complete în jurul lui (x; y1) şi (x; y2); respectiv;
(ii) F1 e metric regulat¼a în jurul lui (x; y1) cu modulul l > 0;
(iii) F2 are proprietatea Aubin în jurul lui (x; y2) cu modulul m > 0;
(iv) lm < 1:
Atunci exist¼a " > 0 astfel încât, pentru orice � 2 (0; ");

B(ky1 � y2k ; (l�1 �m)�) � fky1 � y2k j y1 2 F1(x); y2 2 F2(x); x 2 B(x; �)g:

În plus, exist¼a "0 > 0 astfel încât, pentru orice � 2 (0; "0) şi orice (x0; y01; y02) 2 Gr(F1; F2) \ [B(x; "0) �
B(y1;"

0)�B(y2; "0)];

B(ky01 � y02k ; (l�1 �m)�) � fky1 � y2k j y1 2 F1(x); y2 2 F2(x); x 2 B(x0; �)g:

O alt¼a aplicaţie o reprezint¼a urm¼atoarea teorem¼a de punct �x pentru multifunçtii.

Teorema 13 Fie X un spaţiu metric, Y un spaţiu normat, F1 : X � Y; F2 : X � Y multifuncţii şi (x; y) 2
X � Y astfel încât (x; y) 2 GrF1 \GrF2: Presupunem c¼a (i)-(iv) din Corolarul 12 sunt satisf¼acute.
Atunci exist¼a �; � > 0 astfel încât, pentru orice x 2 B(x; �); avem

d(x;Fix(F�11 F2)) � (l�1 �m)�1d(F1(x) \B(y; �); F2(x)); (13)

unde
Fix(F�11 F2) := fx 2 X j F1(x) \ F2(x) 6= ;g:

Consider¼am H : X � P � W; unde X;P sunt spaţii metrice, iar W este un spaţiu normat, dat¼a prin
H(x; p) := G(F1(x); F2(x; p)); unde F1 : X � Y; F2 : X � P � Z; G : Y � Z � W: Asociat acestei
multifunçtii, consider¼am sistemul parametric 0 2 G(F1(x); F2(x; p)):Multifunçtia soluţie asociat¼a acestui sistem
este S : P � X, dat¼a prin S(p) := fx 2 X j 0 2 H(x; p)g: In �nalul lucr¼arii [14] am obţinut dou¼a rezultate
privind regularitatea aplicaţiei multivoce S: Pentru a putea deduce astfel de teoreme, am introdus şi investigat
o nou¼a noţiune, numit¼a local¼a stabilitate la compunere, ce are drept principal¼a aplicaţie conservarea propriet¼aţii
Aubin la operaţia de compunere a dou¼a multifunçtii. Exempli�c¼am mai jos aceast¼a direçtie de lucru.

Teorema 14 Fie X;P; Y; Z spaţii metrice, W un spaţiu normat, F1 : X � Y; F2 : X�P � Z; G : Y �Z �W
multifuncţii şi (x; p; y; z) 2 X � P � Y � Z astfel încât y 2 F1(x); z 2 F2(x; p) şi 0 2 G(y; z). Presupunem c¼a
urm¼atoarele a�rmaţii sunt satisf¼acute:
(i) (F1; F2); G sunt local stabile la compunere în jurul lui ((x; p); (y;z); 0);
(ii) GrF1 este complet, Gr(F2)p este complet pentru orice p într-o vecin¼atate a lui p şi GrG este închis;
(iii) F1 e deschis¼a cu rat¼a liniar¼a în jurul lui (x; y);
(iv) F2 are proprietatea Aubin în jurul lui ((x; p); z);
(v) G e deschis¼a cu rat¼a liniar¼a în raport cu y uniform în z în jurul lui ((y; z); 0);
(vi) G are proprietatea Aubin în raport cu z uniform în y în jurul lui ((y; z); 0);
(vii) clipxF2((x; p); y) �clipzG((y; z); 0) < clopyG((y; z); 0) � lopF1(x; z):
Atunci S are proprietatea Aubin în jurul lui (p; x). În plus, are loc relaţia

lipS(p; x) �
clippF2((x; p); y) �clipzG((y;z); 0)clopyG((y; z); 0) � lopF1(x; z)�clipxF2((x; p); y) �clipzG((y; z); 0) :

Dup¼a cum s-a observat în mai multe lucr¼ari, dintre care amintim [9], e�cienţa problemelor de optimizare
vectorial¼a este incompatibil¼a cu deschiderea aplicaţiei obiectiv. În acest fel, condi̧tiile su�ciente de deschidere
devin, prin negaţie, condi̧tii necesare pentru optimalitate. Dou¼a aspecte importante intervin în acest cadru.
Primul se refer¼a la faptul c¼a, în locul aplicaţiei obiectiv, notat¼a spre exemplu prin F : X � Y; se pot considera
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diverse aplicaţii de tip epigraf, cu menţinerea incompatibilit¼aţii menţionate mai sus. Acest lucru a motivat
studierea, în lucrarea [8], a propriet¼aţilor de regularitate în jurul punctului de referinţ¼a a multifunçtiei EF :
X � Y � Y dat¼a prin

EF (x; k) :=
�
F (x) + k; dac¼a k 2 K;
;; în rest,

unde prin K am notat un con convex inclus în Y: Un al doilea aspect are în vedere faptul c¼a incompatibilitatea
optimalitate � regularitate poate include o proprietate mai slab¼a decât deschiderea cu rat¼a liniar¼a în jurul
punctului, şi anume deschiderea liniar¼a în acel punct. Acest lucru a motivat analiza în detaliu, în lucrarea [1],
a regularit¼aţilor în punct pentru aplicaţii multivoce.
Vom prezenta mai jos principalele direçtii şi rezultate din lucrarea [8]. În esenţ¼a, pentru a deduce regu-

laritatea metric¼a a lui EF ; am urm¼arit abordarea bazat¼a pe rezultate de error-bounds pentru înf¼aşur¼atoarea
inferior semicontinu¼a a distanţei d(�; EF (�; �)); ce are urm¼atoarea form¼a

'EF ((x; k); y) =

(
lim inf
u!x

d(y; F (u) + k); dac¼a k 2 K;
+1; în rest.

(14)

Aşa-numita �strong slope�jrf j(x); introdus¼a de De Giorgi, Marino şi Tosques în [5] şi asociat¼a unei funçtii
inferior semicontinue f într-un punct x; este de�nit¼a dup¼a cum urmeaz¼a. Dac¼a x 2 dom f := fu 2 X :
f(u) < +1g, jrf j(x) este cantitatea de�nit¼a prin jrf j(x) := 0 dac¼a x este un minim local pentru f; şi prin
jrf j(x) := lim supy!x;y 6=x

f(x)�f(y)
d(x;y) ; în rest. Pentru x =2 dom f; de�nim jrf j(x) := +1.

Urm¼atorul rezultat face leg¼atura între estimarea inferioar¼a a lui jr'EF ((�; �); y)j(x; k) şi regularitatea metric¼a
a lui EF :
Teorema 15 Fie X un spaţiu metric complet, Y un spaţiu Banach, K o mulţime închis¼a din Y şi F : X � Y
o multifuncţie cu gra�c închis. Presupunem c¼a (x; k; y) 2 X � Y � Y satisface y 2 F (x) şi k 2 K: Fie m > 0.
Dac¼a exist¼a o vecin¼atate U � V �W a lui (x; k; y) şi  > 0 astfel încât

jr'EF ((�; �); y)j(x; k) � m 8(x; k; y) 2 U � V �W cu 'EF ((x; k); y) 2 (0; ); (15)

atunci exist¼a o vecin¼atate ~U � ~V � ~W a lui (x; k; y) astfel încât

d((x; k); E�1F (y)) � 1

m
d(y; F (x) + k) 8(x; k; y) 2 ~U � ~V � ~W: (16)

Cu alte cuvinte, EF este metric regulat¼a în jurul lui ((x; k); y):
O alt¼a teorem¼a d¼a estim¼ari inferioare în termeni de coderivate, pe spaţii Banach, pentru jr'EF ((�; �); y)j:

În rezultatul de mai jos K� := fy� 2 Y � j hy�; yi � 0;8y 2 Kg noteaz¼a conul dual lui K: Coderivatele folosite,
bazate pe un model axiomatic de subdiferenţial¼a @ şi asociate acesteia, s-au notat prin D�

@ :

Teorema 16 Fie X;Y spaţii Banach, K un con convex şi închis din Y , iar F o multifuncţie cu gra�c închis.
Atunci pentru orice (x; k0; y) 2 X �K � Y cu y =2 F (x) + k0; avem

jr'EF ((�; �); y)j(x; k0) �

lim
�#0

8>>>><>>>>:inf
8>>>><>>>>:kx

�k :

(u; v) 2 GrF; u 2 B(x; �); x� 2 D�
@F (u; v)(y

� + z�);
y� 2 K� \ S�Y ; z� 2 �B�Y ;
d(y; F (u) + k0) � 'EF ((x; k0); y) + �;
ky � v � k0k � d(y; F (u) + k0) + �;
jhy� + z�; v + k0 � yi � d(y; F (u) + k0)j < �

9>>>>=>>>>;

9>>>>=>>>>; : (17)

Combinând Teoremele 15 şi 16, deducem condi̧tii cu coderivate pentru regularitatea metric¼a a lui EF :
Teorema 17 Fie X;Y spaţii Banach, K un con convex şi închis din Y , iar F o multifuncţie cu gra�c închis.
Presupunem c¼a (x; k; y) 2 X � Y � Y satisface y 2 F (x) şi k 2 K: Fie m > 0. Dac¼a exist¼a o vecin¼atate
U � V �W of (x; k; y) şi  > 0 astfel încât pentru orice (x; k; y) 2 U � [V \K]�W cu y 62 F (x) + k; s¼a avem

m � lim
�#0

8>>>><>>>>:inf
8>>>><>>>>:kx

�k :

(u; v) 2 GrF; u 2 B(x; �); x� 2 D�
@F (u; v)(y

� + z�);
y� 2 K� \ SY � ; z� 2 �BY � ;
d(y; F (u) + k) �  + �;
ky � v � kk � d(y; F (u) + k) + �;
jhy� + z�; v + k � yi � d(y; F (u) + k)j < �

9>>>>=>>>>;

9>>>>=>>>>; (18)

atunci EF este metric regulat¼a în jurul lui ((x; k); y):
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Noţiunea de minim în raport cu ordinea generat¼a de un con convex K pe Y este de�nit¼a dup¼a cum urmeaz¼a.
Pentru o submuļtime nevid¼a A a lui Y , un punct y 2 A se numeşte minim Pareto pentru A în raport cu K
(şi scriem y 2 Min(A;K)) dac¼a (A � y) \ (�K) � K: În cazul în care conul este solid (i.e., are interior
nevid), un punct y 2 A se numeşte minim Pareto pentru A în raport cu K (şi scriem y 2WMin(A;K)) dac¼a
(A� y) \ (� intK) = ;:
Raportat la problema de optimizare

(P1) MinF (x) pentru x 2 X;

un punct (x; y) 2 GrF se numeşte minim Pareto local dac¼a exist¼a o vecin¼atate U a lui x astfel încât y 2
Min(F (U);K).
Rezultatul urm¼ator, ce exploateaz¼a incompatibilitatea dintre minimalitatea Pareto a unui punct (x; y) şi

deschiderea lui EF în ((x; 0); y); furnizeaz¼a condi̧tii necesare de optimalitate pentru problema (P1):

Teorema 18 Fie X;Y spaţii Banach şi F : X � Y o multifuncţie cu gra�c închis astfel încât (x; y) 2 GrF .
Presupunem c¼a K � Y este un con convex închis astfel încât K n (�K) 6= ;. Dac¼a (x; y) este un minim Pareto
local pentru (P1), atunci pentru orice " > 0; exist¼a (u"; v") 2 GrF \ B((x; y); "); y�" 2 SY � \K�; z�" 2 "BY � ;
astfel încât

0 2 D�
@F (u"; v")(y

�
" + z

�
" ) + "BX� :

Dup¼a cum spuneam mai sus, lucrarea [1] a fost dedicat¼a analizei regularit¼aţilor în punct pentru aplicaţii
multivoce. S-au clasi�cat regularit¼aţile în punct (sau subregularit¼aţile) pentru multifunçtii în dou¼a categorii: în
prima categorie am inclus deschiderea liniar¼a în punct, proprietatea de pseudocalm şi cea de hemiregularitate
metric¼a, iar în cea de a doua categorie am încadrat pseudo-deschiderea cu rat¼a liniar¼a, proprietatea de calm
şi subregularitatea metric¼a; s-au ar¼atat rezultate ce fac leg¼aturile între cele dou¼a triplete şi s-a analizat cazul
operatorilor liniari. Restul lucr¼arii a fost împ¼aŗtit dup¼a cum urmeaz¼a:

� am ar¼atat teoreme de tip multifunçtii implicite ce folosesc regularit¼aţi în punct de al doilea tip;

� am studiat sisteme variaţionale parametrice în contextul regularit¼aţilor în punct de tip II;

� am formulat condi̧tii de optimalitate pentru probleme de optimizare vectorial¼a multivoc¼a solid¼a (i.e.,
conul de ordonare are interior nevid).

Prezent¼am în continuare rezultatele principale din aceast¼a lucrare.
Dup¼a cum am menţionat anterior, dat¼a o multifunçtie H : X �P � Y; putem de�ni multifunçtia implicit¼a

S : P � X prin S(p) := fx 2 X j 0 2 H(x; p)g:

Teorema 19 Fie X;P spaţii metrice, Y un spaţiu normat, H : X � P � Y o multifuncţie şi (x; p; 0) 2 GrH:
Not¼am Hp(�) := H(�; p); Hx(�) := H(x; �):
(i) Dac¼a Hp este pseudo-deschis¼a cu rat¼a liniar¼a de modul c > 0 în (x; 0); atunci exist¼a �; � > 0 astfel

încât, pentru orice x 2 B(x; �);

d(x; S(p)) � c�1d(0;H(x; p) \B(0; �)): (19)

Dac¼a, în plus, H este calm¼a în raport cu p uniform în x în ((x; p); 0); atunci S este calm¼a în (p; x) şi

clmS(p; x) � c�1dclmpH((x; p); 0): (20)

(ii) Dac¼a Hx este pseudo-deschis¼a cu rat¼a liniar¼a de modul c > 0 în (p; 0); atunci exist¼a ; � > 0 astfel
încât, pentru orice p 2 B(p; );

d(p; S�1(x)) � c�1d(0;H(x; p) \B(0; �)): (21)

Dac¼a, în plus, H este calm¼a în raport cu x uniform în p at ((x; p); 0); atunci S metric subregulat¼a în (p; x)
şi

subregS(p; x) � c�1dclmxH((x; p); 0): (22)
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În cazul în care H ia forma H(x; p) := F (x; p) + G(x); au fost analizate regularit¼aţile în jurul punctului
ale multifunçtiei soluţie asociat¼a sistemelor variaţionale parametrice în lucr¼arile [2], [10]. În [1] am formulat
condi̧tii ce asigur¼a subregularitatea metric¼a şi proprietatea de calm a lui S: Menţion¼am primul dintre acestea.

Teorema 20 Fie X;Y; P spaţii Banach, F : X � P � Y; G : X � Y multifuncţii şi (x; p; y) 2 X � P � Y
astfel încât y 2 F (x; p) şi �y 2 G(x). Presupunem îndeplinite urm¼atoarele condiţii:
(i) F;G sunt local stabile la sum¼a în jurul lui ((x; p); y;� y);
(ii) F este calm¼a în raport cu x uniform în p în ((x; p); y);
(iii) Fx este metric regulat¼a în jurul lui (p; y);
(iv) G este calm¼a în (x;�y):
Atunci S este metric subregulat¼a în (p; x): În plus, are loc relaţia:

subregS(p; x) � regFx(p; y) � [dclmxF ((x; p); y) + clmG(x;�y)]: (23)

Fie funçtia f : X ! Y , multifunçtia G : X � Z şi problema de programare vectorial¼a

(P2) min f(x); pentru x 2 X; 0 2 G(x) +Q:

Q noteaz¼a un con convex din Z: Ne-a interesat formularea de condi̧tii necesare pentru ca un punct x 2 X
s¼a �e minim Pareto slab pentru problema (P2) în raport cu un con convex K � Y; ceea ce ar înseamna c¼a
f(x) 2 WMin(f(G�1(�Q));K). În acest sens, am considerat multifunçtia epigraf asociat¼a lui G şi conului Q
dat¼a de formula (14) şi am furnizat condi̧tii su�ciente în termeni de coderivate (Fréchet) pentru subregularitatea
metric¼a a lui EG:
De asemenea, analizând cazul solid, a fost util¼a considerarea funţionalei de scalarizare Gesterwitz-Iwanov,

dat¼a în felul urm¼ator: pentru e 2 intK; de�nim se : Y ! R prin se(z) := inff� 2 R j �e 2 z +Kg: Dup¼a cum
se cunoaşte, se este d(e;bd(K))�1-Lipschitz. Vom nota mai jos d(e;bd(K))�1 prin Le (constanta Lipschitz
pentru se). Rezultatele principale pe care le-am obţinut sunt urm¼atoarele.

Teorema 21 Presupunem c¼a x 2 G�1(�Q) este un punct de minim slab Pareto pentru (P2). Fix¼am şi not¼am
cu q un punct în Q astfel încât (x; q; 0) 2 Gr EG: Dac¼a f este L�Lipschitz (L > 0) şi EG este metric subregulat¼a
în ((x; q); 0) (cu modulul mai mare decât M > 0) atunci, pentru orice e 2 intK; (x; q; 0) este un minim local
pentru funcţia scalar¼a

(x; q; z) 7�! se � (f(x)� f(x)) + LLeM kzk

cu restricţia (x; q; z) 2 Gr EG:

Teorema 22 Fie X;Y; Z spaţii Asplund şi x 2 G�1(�Q) un minim Pareto slab pentru problema (P ). Fie
q 2 Q astfel încât (x; q; 0) 2 Gr EG: Presupunem c¼a
(i) f este L�Lipschitz (L > 0) şi strict Lipschitz în x;
(ii) G are gra�c închis;
(iii) EG este metric subregulat¼a în ((x; q); 0) (cu o constant¼a mai mic¼a decât M > 0).
Atunci, pentru orice e 2 intK; exist¼a y� 2 K�; y�(e) = 1; z� 2 Z�; kz�k � LLeM astfel încât

(0; 0) 2 @(y� � f)(x)� f0g+D�EG(x; q; 0)(z�):

Lucrarea [15] pleac¼a de la observaţia c¼a în ultimii ani literatura dedicat¼a condi̧tiilor de optimalitate pentru
minimalitatea Pareto tare folosind diferenţiabilitatea generalizat¼a s-a dezvoltat foarte mult. Este ştiut faptul
c¼a abordarea cazului în care interiorul conului de ordonare este vid este o problem¼a di�cil¼a, iar ceea ce ne-am
propus în lucrarea menţiont¼a a fost s¼a reconsider¼am unele tehnici de scalarizare şi într-un context în care
acestea nu au mai fost utilizate. Ne ocup¼am astfel de minimalitate Pareto atât în cazul pur geometric cât şi în
cazul problemolor cu restriçtii cu date netede.
In cazul geometric, am abordat problema evit¼arii unor condi̧tii destul de tari ce apar în literatura de

specialitate şi care se refer¼a la închiderea înf¼aşur¼atoarei conice a unor sume de muļtimi. Unul dintre rezultatele
obţinute, pe baza unei teoreme auxiliare ce se refer¼a la caracteriz¼ari ale muļtimilor ce admit înf¼aşur¼atoare
conic¼a închis¼a este prezentat mai jos.
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Propozi̧tia 23 Fie Y un spaţiu normat, M � Y şi C un con convex închis şi punctat. Presupunem c¼a
y 2M este minim Pareto pentru M în raport cu conul C iar M este local închis¼a în y: In plus, consider¼am o
subdi¤erenţial¼a abstract¼a @ având propriet¼aţi naturale minimale. Atunci pentru orice c0 2 C nf0g; exist¼a " > 0
şi y� 2 Y �; y�(c0) = 1 astfel încât

�y� 2 N@
�
cone(M \D(y; ")� y + c0); 0

�
:

In lucrare, legat de aceast¼a problematic¼a, sunt descrise condi̧tii pentru ca multiplicatorul y� din rezultatul
anterior s¼a �e pozitiv (i.e., y� 2 C�).
Cazul funçtional are în vedere studiul problemei vectoriale cu restriçtii

(P ) min f(x); subject to gi(x) � 0; i 2 1;m; hj(x) = 0; j 2 1; k;

unde X;Y sunt spaţii Banach, f : X ! Y este o funçtie vactorial¼a iar (gi)i21;m; (hj)j21;k : X ! R sunt funçtii
scalare. Pentru uşurinţa expunerii consider¼am doar cazul datelor netede (toate funçtiile sunt de clas¼a C1):
Rezultatul principal al acestei seçtiuni utilizeaz¼a mai muļti paşi intermediari ce au drept obiect obţinerea unor
condi̧tii de tip Karush-Kuhn-Tucker prin intermediul unor reguli de calcul proprii subdi¤erenţialei Michel-Penot
şi deducerea unor condi̧tii necesare de optimalitate pentru soluţii aproximative. Astfel, rezultatul principal
menţionat vizeaz¼a un proces de trecere la limit¼a în cadrul condi̧tiilor anterior obţinute. Descriem acest mecanism
şi rezultatul în cauz¼a în cele ce urmeaz¼a.
Spunem c¼a C (con convex închis şi punctat) este topologic normal compact (pe scurt, (TNC)) în 0 dac¼a

are loc urm¼atoare proprietate a şirurilor generalizate din C�h
(x��) � C�; x��

w�! 0
i
) x�� ! 0:

In schimb, conul C se numeşte secvenţial normal compact (pe scurt, (SNC)) în 0 dac¼a are loc urm¼atoare
proprietate a şirurilor din C� h

(y�n) � C�; y�n
w�! 0

i
) y�n ! 0;

Evident, (TNC) implic¼a (SNC); dar reciproca nu este în general adev¼arat¼a.

Teorema 24 Presupunem c¼a are loc condiţia de cali�care Mangasarian-Fromovitz în x care este punct de
minim Pareto pentru (P ). In oricare din urm¼atoarele situaţii:
(a) bila unitate închis¼a din Y � este w��secvenţial compact¼a şi C este (SNC) în 0;
(b) C este (TNC) în 0;

are loc urm¼atoarea concluzie: pentru orice e 2 C; kek = 1 exist¼a y� 2 C� n f0g şi � 2 Rm+ ; � 2 Rk a.î.
�igi(x) = 0; 8i 2 1;m şi

y� � rf(x) +
mX
i=1

�irgi(x) +
kX
j=1

�irhj(x) = 0:
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