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Prefață 
Scopul unui factor decizional este prosperarea organizaţiei 

sale. Activitatea reuşită a organizaţiei este rezultatul eficienţei 

deciziilor conducătorului. Formarea eficienţei decizionale în 

organizaţii este calea spre un viitor al unei societăţi viabile din 

punct de vedere social şi productive din punct de vedere 

economic prin trecerea de la depăşirea slăbiciunilor la 

exploatarea punctelor forte ale organizaţiei, la crearea 

premiselor pentru performanţe mai înalte ale fiecărui lucrător. 

Cum menţionează P.F. Drucker, „eficienţa unei societăţi 

moderne şi capacitatea ei de lucru, poate chiar capacitatea ei de 

supravieţuire, depind din ce în ce mai mult de eficienţa 

oamenilor care lucrează în calitate de conducători de organizaţii. 

Conducătorul eficient devine cu rapiditate o resursă-cheie pentru 

societate. Eficienţa se poate învăţa şi trebuie învăţată ... 

capacitatea devine eficientă numai prin efort susţinut, sistematic. 

Inteligenţa, imaginaţia şi cunoştinţele sunt resurse esenţiale, 

dar numai eficienţa le transformă în rezultate”. 

Funcţia de bază a conducătorului de orice rang este luarea 

deciziilor ce ar asigura activitatea eficientă a organizaţiei sale la 

transpunerea lor în viaţă. 

Autorul şi-a pus scopul de a trezi interesul cititorului în 

perceperea procesului decizional şi însuşirea unor deprinderi în 

luarea deciziilor, bazate pe metode contemporane. 

Există o literatură vastă dedicată fundamentării deciziilor şi 

poate se cere explicaţia apariţiei încă a unei cărţi. 

Tendinţele din ultimii ani de fundamentare ştiinţifică a 

deciziilor au provocat o avalanşă de lucrări dedicate metodelor 

de evaluare a alternativelor şi selectarea acelor, care pot pretinde 

la calitatea de „cea mai bună”. 

Majoritatea acestor lucrări, având o fundamentare serioasă 

matematică, sunt foarte utile proiectanţilor de sisteme, 

specialiştilor în cercetări operaţionale, ştiinţa conducerii, 

tehnologiilor informaţionale şi, mai puţin, factorilor de decizie. 
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Deciziile elaborate în baza modelelor matematice (de 

optimizare sau simulare), în care imprecizia datelor și influența 

mediului uneori este interpretată prea simplist sau chiar 

neglijată, nu fac față cerințelor reale, decât doar în soluționarea 

unor probleme tehnologice. 

Aceste fapte au impulsionat cercetările cu scopul elaborării 

unor metode de luare a deciziilor, în care ar fi utilizate calitățile 

forte ale știițnei conducerii, analizei multicriteriale, sistemelor 

expert etc. 

Sistemele suport pentru decizii au devenit acel poligon de 

încercare a îmbinării metodelor diferitor domenii pentru crearea 

unor instrumente informatice utile managerilor în luarea 

deciziilor, care ar face față exigențelor în ce privește 

argumentarea științifică cât și adaptarea la stilul, experiența și 

aptitudinile lor. 

In încercările de actualizare a cursurilor de management 

economic se recomandă, în cele mai reuşite cazuri, unele metode 

a cercetărilor operaţionale, pentru care domeniile, unde sunt cu 

adevărat utile, au limitele cunoscute. 

Un conducător de orice rang are prea puţin timp pentru a 

găsi în mulţimea de lucrări, care abordează problemele luării 

deciziilor sub aspect psihologic, organizatoric, ergonomie etc. 

răspunsurile la întrebările ce îl preocupă la argumentarea deciziei 

concrete. Însă fiecare din ei ar trebui să cunoască tehnologia 

procesului decizional, să-şi poată planifica activitatea de 

fundamentare a deciziei, să folosească atât cunoştinţele sale în 

domeniu, experienţa şi intuiţia sa, cât şi posibilităţile metodelor 

formale de analiză multicriterială, de optimizare, de simulare, să 

știe când, cum și în ce mod să apeleze la ajutorul consultanților 

și experților, dar şi ce facilități îi oferă sistemele suport pentru 

decizii în calitate de consultant interactiv.  

Lucrarea de faţă se adresează: 

• în primul rând studenţilor și masteranzilor care pe viitor 

vor fi şi proiectanţi, şi factori de decizie; 
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• decidenţilor, care având competenţe în domeniul condus, 

nu sunt îndeajuns familiarizaţi cu modelarea matematică, 

cercetările operaţionale, tehnologiile informaţionale, 

abordările sistemice; 

• aș dori să fie utilă și cercetătorilor şi proiectanţilor de 

sisteme informatice (în special a sistemelor suport pentru 

decizii), care, fiind buni cunoscători ai calculatoarelor şi 

metodelor de optimizare, nu întotdeauna acordă importanţa 

meritată factorului uman și subiectivității în luarea 

deciziilor. 

Această orientare a determinat modul de expunere şi 

structura lucrării. Se accentuează că în procesul decizional 

numai o abordare sistemică, interdisciplinară poate asigura 

elaborarea unei decizii adecvate problemei, mediului şi 

condiţiilor, în care se va lua decizia, că neglijarea oricărui 

element al procesului decizional va influenţa negativ asupra 

alegerii și/sau efectuării deciziei luate. În nici un caz nu se va 

uita că deciziia foarte mult depinde de preferințele și viziunile 

decidentului asupra problemei. 

Materialele acestei cărţi au fost expuse de autor în cursurile 

de lecţii „Bazele teoriei luării deciziilor” la Academia de 

Administrare Publică, „Metode matematice de luare a deciziilor” 

(licență) şi „Modelarea matematică a proceselor decizionale” 

(masterat) la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei. 

In primul capitol se face o introducere în tematica luării 

deciziilor. O enumerare a elementelor procesului decisional și 

analiza fiecărui element al acestui proces se conţine în capitolul 

doi. O deosebită atenţie se acordă analizei mediului în care se i-a 

decizia şi clarificării incertitudinii situaţiei iniţiale. Capitolul trei 

este dedicat metodelor matematice de evaluare şi selectare a 

alternativelor, aici se discută problema modelării, utilizării 

modelelor matematice în studierea problemei şi unele metode de 

ordonare a alternativelor în analiza multicriterială. Un model de 
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selectare a proiectelor dintr-o mulţime propusă, bazat pe aparatul 

teoriei mulţimilor vagi (fuzzy), se expune în ultimul paragraf. 

Despre calitatea unei decizii se poate judeca abia după realizarea 

ei. Problemelor organizării procesului de elaborare şi realizare a 

deciziilor adoptate este dedicat capitolul patru. In afară de o 

sistematizare a acestui proces şi unele sfaturi pentru a evita 

principalele greşeli frecvente, se studiază conducerea 

administrativă prin prisma procesului de luare a deciziilor şi 

anumite particularităţi ale activităţii în sistemele social-

economice. Tot aici sunt expuse unele elemente ale luării 

deciziilor în probleme slab structurate, în baza doar a unor 

semnale slabe cu privire la apariția unele posibilităţi sau pericole 

pe viitor şi încă nu există informaţie suficientă pentru a lua 

decizii prin metode cunoscute. Problemele automatizării 

procesului decizional, evoluţia sistemelor informaţionale, rolul 

sistemelor suport pentru decizii și unele perspective ale 

sistemelor destinate să sprijine managerul în luarea deciziilor se 

discută în capitolul cinci. 

În elaborarea acestui suport de curs am fost influiențat de 

sugestiile și propunerile ascultătorilor dar și de ale colegilor. 

Tuturor le sunt recunoscător și le mulţumesc din suflet. 

 
Autorul 
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Introducere 
 

Calea spre viitorul unei societăți viabile din punct de vedere 

social și productive din punct de vedere economic constă în 

schimbarea paradigmei actuale de depășire a slăbiciunilor la una 

nouă, care-și propune exploatarea posibilităților și crearea 

premiselor pentru performanțe mai înalte a fiecărei celule a 

societății, a fiecărui lucrător. 

Or, deoarece prosperarea oricărei structuri economice este 

condiționată în mare măsură de eficiența deciziilor pe care le iau 

managerii de la fiecare nivel ierarhic al conducerii este 

incontestabilă importanța alegerii și transpunerii în viață a unor 

decizii, astfel ca în cadrul mediului în care funcționează obiectul 

economic și în condițiile impuse de nivelul său tehnologic și 

organizaional ele să fie cele mai eficiente. 

Procesul decizional a fost și continuă să fie în centrul 

atenției cercetătorilor din diferite domenii: știința conducerii 

(management science), cercetrile operaționale, psihologie, iar în 

ultimii ani și luarea deciziilor - în care sunt utilizate rezultatele 

din domeniile enumerate adăugându-se și analiza multicriterială, 

sisteme expert, tehnologii informaționale etc. 

Încercările de a găsi o soluție a problemei decizionale, care 

asigură un obiectiv optim au fost obiectul cercetărilor anilor 60-

80 ai secolului trecut și au condus la elaborarea unui aparat 

matematic de soluționare a problemelor de optimizare de diferită 

natură. În acelaș timp, pe parcursul lucrărilor de aplicare a 

metodelor de optimizare la problemele concrete de luare a 

deciziilor tot mai mult se contura înțelegerea, că în fiecare 

problemă practică există mai multe obiective, în genere 

contradictorii. Multiplele încercări de implementare a modelelor 

matematice în procesele și sistemele, în care activează oamenii, 

au arătat, că dificultățile constau nu atât în găsirea unui optimum 

soluționând o problemă matematică, cât în elaborarea unor 

modalități de înlăturare a incertitudinii, în construirea unor 
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scheme, ce ar asigura compromisul între tendințele contradictorii 

ale decidentului, între obiectivele structurilor de acelaș nivel dar 

și a celor ierarhic superioare cu care interacionează sistemul 

examinat. Anume această categorie de probleme prezintă interes 

pentru managerii din diferite domenii, iar pentru infrastructură, 

în care se conțin punctele de tangență ale diferitelor ramuri ale 

economiei, sunt primordiale. 

Fiind una din cele mai vechi probleme, pe care omenirea o 

rezolvă pe parcursul existenței sale, luarea deciziilor începe să 

utilizeze metode matematice doar odată cu apariția cercetărilor 

operaționale. În anii 50 ai secolului XX prevala paradigma rigidă 

a analizei sistemice, care presupunea că orice problemă de 

atingere a obiectivului pus se reduce la alegerea alternativei 

optimale din mulțimea celor admisibile. Concomitent se 

considera că problema reală este echivalentă cu o problemă ce 

constă în optimizarea unui funcțional cu restricții bine 

determinate. 

Însă în majoritatea problemelor reale pentru a lua decizia 

omul este nevoit să estimeze o mulțime de influiențe, interese, 

consecințe prin care se caracterizează fiecare alternativă posibilă. 

Decidenții trebuie să țină cont atât de factorii obiectivi, cât și de 

cei subiectivi. În multe cercetări psihologice ale proceselor 

decizionale se confirmă că decidenții utilizează reguli simpliste 

și deseori contradictorii de luare a deciziilor. 

Problemele administrative sunt, de regulă complexe și 

acoperă o gamă largă de aspecte care necesită cunoștințe vaste 

ale decidentului. Pentru a îmbunătăți argumentarea deciziilor 

este necesară implicarea specialiștilor ce posedă cunoștințe 

corespunzătoare. Odată cu creșterea complexității sarcinilor de 

gestionare a sistemelor, luarea deciziilor de dezvoltare și de 

management devin obiectul creativității colective. Deciziile de 

grup, în unele cazuri, sunt mai puțin subiective, permit 

identificarea mai multor alternative și o evaluare mai 

cuprinzătoare a numeroaselor opțiuni pentru a alege dintre ele 
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cele mai bune și de a le elimina pe cele slabe. Un decident lucid 

va apela la experți pentru a evalua situația în care se află 

sistemul condus și la consultanți care îi vor oferi propuneri și 

soluții pentru a depăși dificultățile și a obține rezultatele 

scontate. 

Astfel, pe de o parte, metodele modelării matematice oferă 

posibilitatea găsirii unui optimum obiectiv într-o problemă, care 

ar trebui să fie echivalentă cu cea care stă în fața decidentului, pe 

de alta - există obstacolul psihologic, ce se formează în procesul 

implementrii metodelor de optimizare, când decidentul este 

practic exclus din procesul elaborării deciziei, spunându-i-se că 

varianta elaborată prin utilizarea modelului matematic este cea 

mai bună din cele posibile, cu toate că se știe, că modelul este o 

idealizare a realității din care s-au omis unii factori. 

Între idealismul logic al optimizrii și dorința și capacitățile 

decidentului de a accepta acest optimum există o discrepanță pe 

care sistemele suport pentru decizii (SSD) o atenuiază. SSD au 

obținut succese datorită conceptului asupra modului pragmatic 

de conlucrare a decidentului cu sistemul informatic și 

concentrării atenției asupra acelor aspecte, care-i sunt proprii 

persoanei, asupra unei tehnologii prietenoase a sistemului, în 

care se utilizează metode analitice și optimizarea multicriterială, 

metodele inteligenței artificiale, în special ale sistemelor expert. 

Decidentul este cel ce inițiază și controlează procesul lurăii 

deciziei cu obiectivele sale personalizate, cel ce interpretează 

rezultatele și determină alegerea soluției. 

Asistarea decidentului de către SSD constă în ajutorarea lui 

în operațiile cu factorii obiectivi în care el este mai puțin 

performant pe parcursul procesului luării deciziei și include: 

 analiza componentelor obiective, înțelegerea situației în 

care decurge procesul și a restricțiilor impuse de mediu; 

  evidențierea preferințelor decidentului, analiza lor, 

ordonarea priorităților; 
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  stabilirea incertitudinii în estimările decidentului și 

evidențierea preferințelor lui; 

  generarea alternativelor posibile,  evaluarea variantelor 

de decizii reieșind din preferinele decidentului, 

restricțiile impuse de mediu și consecințele  fiecărei 

variante; 

  alegerea acelei variante, care satisface mai amplu 

preferințele și are consecințe mai favorabile. 

SSD conlucrează cu decidentul creându-i un mediu 

prietenos și nu-l exlcude nici dintr-o operație semnificativă a 

procesului decizional, în afară de operațiile de calcul. 

Particularitile problemelor care se soluționează folosind 

ajutorul SSD, constău în: 

 unicitate (problema este de fiecare dată nouă pentru 

decident sau are particularități pe care nu le-a întâlnit 

anterior în probleme similare) ; 

 incertitudine în estimrile alternativelor; 

 deseori formularea verbală a evaluării variantelor; 

 efectuarea estimării alternativelor numai în baza 

preferințelor subiective ale decidenților; 

 obținerea, în unele cazuri, a estimărilor conform 

criteriilor în exclusivitate de către experții în domeniu.   

O altă latură a faptului că procesul decizional are loc în 

condiții când obiectivele, restricțiile și consecințele acțiunilor 

posibile nu sunt cunoscute exact, este trecerea de la acceptul 

intuitiv că imprecizia, independent de natura ei, poate fi 

identificată cu aleatorul (randomness) la utilizarea noțiunii de 

vag (fuzzy): obiectiv vag, restricii vagi și soluție vagă atât în 

sisteme deterministe cât și în cele stocastice. 

Deci incertitudinea, caracteristică tuturor proceselor luării 

deciziilor, are două fațete. Prima poartă un caracter aleator, iar a 

doua este legată de imprecizia și caracterul aproximativ al 

noțiunilor de obiective, alternative, resurse. 

Astfel, în sistemele ierarhice nivelul de vârf al conducerii 
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planifică și controlează funcționarea nivelelor inferioare în 

termeni agregați, fără a detaliza fiecare indicator. În acest sens 

cunoștințele și imaginea nivelelor superioare despre cele 

inferioare nu sunt exacte (și nici nu pot să fie) - ele sunt 

aproximative, vagi. Reieșind din cele spuse, vom examina 

metodele modelării matematice prin prisma utilizării lor 

eficiente în SSD, iar sistemele suport pentru decizii - în scopul 

sporirii performanțelor lor, extinderii suportului prin utilizarea 

rigurozităii metodelor optimizării, labilității metodelor 

inteligenței artificiale, performanțelor calculatorului și 

capacităților proprii omului. 

Pe parcurs se insistă asupra faptului că luarea unei decizii nu 

este numai un proces de calcul și o estimare a unor proprietăți 

cantitative ale alternativelor, dar și o abordare complexă a mai 

multor factori proprii individului. O decizie este influiențată și 

de experiența decidentului, de preferințele sale, de deprinderile 

profesionale dar și de viziunea și atitudinea sa asupra problemei. 

Principiile abordării sistemice, care sunt promovate, de fapt 

sunt o generalizare a experienței umane de lucru în cadrul 

sistemelor complexe. Există multe de astfel de constatări, unele 

dintre care le enunțăm deoarece se vor folosi în cele ce urmează: 

• principiul scopului final: prioritatea absolută o are scopul 

final; 

• principiul unității: examinarea sistemului ca un tot întreg și 

ca un ansamblu (totalitate) de elemente; 

• principiul conectivității: orice componentă se va examina 

împreună cu legăturile sale și din sistem și cu mediul; 

• principiul modularitatății: se evidențiază modulele din 

sistem iar sistemul se va examina  ca un set de module; 

• principiul ierarhiei: se introduce o ierarhie a elementelor și 

(sau) ordonarea lor; 

• principiul funcționalității: se examinează în comun structura 

și funcțile sistemului, acordând prioritate funcției asupra 

structurii; 
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• principiul dezvoltării: capacitatea sa de a se dezvolta, de 

extindere, de a modifica componentele, de acumulare a 

informațiilor; 

• principiul descentralizării: înbinarea în luarea deciziilor și 

management a centralizării și descentralizării; 

principiul incertitudinii: luarea în considerație a incertitudinii și 

aleatoriului din sistem. 
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Capitolul 1. Problema luării deciziilor 

Procesul luării deciziilor pe care îl vom înţelege ca o 

opţiune, ca o selecţie din câteva alternative posibile, este un 

proces ce ne însoţeşte în viaţa cotidiană şi în orice activitate. 

Majoritatea deciziilor le luăm fără a ne fixa atenţia asupra 

acestui lucru, ghidându-ne de un automatism în comportament, 

creat de practica mai multor ani. Dar există şi decizii, care, 

înainte de a fi luate, necesită raţionamente speciale, o analiză 

profundă a variantelor. De regulă, aceste probleme au un 

caracter irepetabil şi sunt legate de examinarea unui şir de 

alternative. In aceste probleme este nou (necunoscut) sau 

obiectul alegerii, sau mediul (condiţiile) în care se face alegerea. 

Le vom numi probleme unice de alegere. 

Destul de frecvent alegerea unei decizii are consecinţe nu 

numai asupra individului, care a luat decizia (decidentul), dar şi 

asupra altor persoane sau organizaţii. In așa, cazuri decidentul 

trebuie să dispună de o argumentare serioasă a opţiunii sale. 

Când decidentul este lucrător într-un sistem organizaţional 

(aparatul de stat, al unei firme, instituţii etc.), necesitatea 

argumentării este obligatorie: el trebuie să poată lămuri şefului 

din instanţa superioară sau (şi) subalternilor logica 

raţionamentelor prin care s-a ales o alternativă sau alta. 

În sens general teoria luării deciziilor este o totalitate de 

metode (matematice, intuitive sau de altă natură) destinate 

pentru găsirea celor mai bune variante posibile ce permit de a 

evita căutarea exhaustivă din totalitatea alternativelor. 

Luarea deciziilor este o activitate specială umană orientată 

la selecţia dintr-o mulţime de alternative (variante, strategii) 

disponibile a uneia sau a câteva, care satisfac în cea mai mare 

măsură obiectivelor puse, preferinţelor decidentului sau unor 

calităţi definite în prealabil. Decizia este rezultatul activităților 

umane conștiente care vizează alegerea unui curs de acțiune 
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pentru atingerea unui anumit obiectiv (sau un set de obiective). 

În mod normal decizia presupune alocarea resurselor necesare și 

este rezultatul procesării informațiilor și cunoștințele pe care se 

realizează de către o persoană (sau un grup de persoane), care 

este împuternicit să aleagă și este responsabil pentru calitatea 

soluției adoptate pentru a rezolva o anumită problemă sau 

situație. 

Această definiţie evidenţiază trei elemente ale procesului de 

alegere: 

• problema, ce trebuie soluţionată; 

• persoana sau organul colectiv, care ia decizia; 

• mulţimea de alternative din care se efectuează alegerea. 

Dacă lipseşte măcar unul din aceste elemente nu se poate 

vorbi de un proces de alegere. 

Factorii care influenţează luarea deciziei au un diapazon 

larg: de la foarte subiectivi, condiţionaţi de competenţa, intuiţia, 

experienţa de viaţă şi gradul de informare a decidentului, până la 

cei obiectivi, după cum sunt modelul procesului şi metodele de 

utilizare. 

Un scop al cărții constă în o armonizare a metodelor şi 

tehnologiei luării deciziilor. 

Domeniul de ştiinţă, ce se ocupă cu luarea deciziilor, încă în 

formare - e un domeniu interdisciplinar, în care sunt acumulate 

metode ale ştiinţei conducerii, optimizării, tehnologiilor 

informaționale, psihologiei etc. Fiecare autor examinează 

problema, luării deciziilor prin prisma experienţei proprii, 

cunoştinţelor și concepţiei sale despre lume, viziunii sale asupra 

sistemului examinat, problemei apărute şi obiectivelor pe care şi 

le pune. 

Se pot evidenţia următoarele componente ale procesului 

decizional: 

1. O b iec tu l  (sistemul, procesul examinat). 
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2. S u b i ec tu l  (decidentul) — cel ce are dreptul şi obligaţia 

să ia decizia cel ce stabileşte că sistemul (procesul) nu 

funcţionează în modul conceput de el sau că trebuie să fie 

transformat pentru a obţine noi calităţi și caracteristici, cel 

ce organizează efectuarea deciziei. 

Decidentul, sesizînd situaţia, care se caracterizează prin 

deosebiri între caracteristicile dorite ale sistemului şi cele 

existente ce nu le poate tolera, este iniţiatorul formulării 

problemei şi găsirii unor strategii de schimbare a funcţionării 

sistemului existent (sau proiectării unui nou sistem) cu calităţile 

şi caracteristicile dorite. 

Decidentul formulează, obiectivele şi stabileşte criteriile 

prin care se măsoară, gradul de atingere a. obiectivelor, 

determină parametrii şi restricţiile interne, impuse de tehnologia, 

funcţionării sistemului. 

Ca şi oarecare altul, sistemul examinat este influienţat, de 

interacţiunile cu alte sisteme ce formează mediul lui. O sarcină a 

decidentului este stabilirea frontierelor problemei, deci ruperea 

artificială a unor legături cu mediul. Conştientizarea, restricţiilor 

impuse sistemului de către mediu, aprecierea, corectă a erorilor 

cauzate de stabilirea frontierelor problemei este obligatoare 

pentru o formulare corectă a problemei. Aceste lucrări, de 

regulă, sunt efectuate printr-o colaborare a decidentului cu 

experţii şi consultanţii. 

Această conlucrare continuă şi la evidenţierea strategiilor 

posibile. 

Astfel, luarea deciziilor cuprinde: 

1.  Problema, elementele căreia sunt: 

• obiectivele, 

• criteriile, 

• mediul decizional, care cuprinde informaţiile despre 

obiect (sistem) şi mediul în care funcţionează 

obiectul (sistemul), restricţiile, în care se soluţionează 
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problema. 

2. Alternativele (variantele, strategiile). 

3. Procedeul (metoda) de alegere a alternativei, care în cea 

mai mare măsură, satisface obiectivelor puse şi calculul 

consecinţelor. 

Orice decizie se ia în scopul îmbunătăţirii activităţii 

organizaţiei, în scopul atingerii unor obiective. De aceea, 

pentru obţinerea scopului preconizat procesul decizional 

trebuie să fie urmat de încă două componente: 

4. Analiza  suplimentară a d ec i z i e i  alese, a consecințelor ei 

şi elaborarea unui plan de realizare a ei. 

5. Efectuarea măsurilor de realizare a deciziei si diminuare a 

consecinţelor nefavorabile. 

În capitolul doi vom examina fiecare componentă a 

procesului decisional. Acum însă ne vom axa pe natura 

problemelor decizionale. S-a menţionat deja că procesul 

decizional îl înţelegem ca o selecţie din totalitatea alternativelor 

posibile. Însă în procesele decizionale reale nu există 

întotdeauna, o listă completă a variantelor posibile şi nu este 

evident cum ar putea fi găsite toate alternativele. 

Formarea mulţimii alternativelor posibile este un proces 

neformal şi analiza alternativelor existente poate servi drept 

imbold pentru formularea altor alternative. Dispunând de 

mulţimea alternativelor, mai este necesar de a avea un mecanism 

de comparare a lor, examinîndu-le prin prisma satisfacerii cât 

mai depline a tuturor obiectivelor și a preferințelor decidentului. 

În încercările de formalizare a luării deciziilor foarte firesc a 

fost procesul de trecere de la aplicarea metodelor de optimizare, 

utilizate pe larg în cercetările operaţionale, la programarea 

multicriterială, care surprinde mai adecvat particularitatea 

esenţială a deciziilor - multitudinea obiectivelor deseori 

contradictorii. 

Primele încercări de soluționare a problemelor de optimizare 
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multicriterială, care sunt o generalizare a problemelor de 

optimizare, au constat în reducerea lor la probleme cu o singură 

funcţie obiectiv prin agregarea criteriilor. Spre regret, o astfel de 

trecere la problema cu un singur criteriu este argumentată doar 

pentru cazuri speciale foarte înguste. 

Paralel se dezvoltă o altă direcţie de analiză a problemelor 

multicriteriale, ideea căreia constă în îngustarea mulţimii 

alternativelor până la aşa numita mulţime Pareto, care este 

compusă numai din astfel de alternative, pentru care valorile 

oricărui criteriu se pot îmbunătăţi numai pe contul înrăutăţirii 

valorilor altor criterii. Această abordare nu evidenţiază o singură 

soluţie, însă micşorează numărul alternativelor care trebuie 

examinate pentru a o găsi pe cea mai preferabilă. 

Programarea multicriterială presupune că sunt cunoscute în 

prealabil funcţiile obiectiv şi restricţiile, fapt ce nu corespunde 

decât destul de rar condiţiilor reale a luării deciziilor. 

Procesul stabilirii de către décident sau cu ajutorul lui a 

criteriilor şi restricţiilor este foarte complicat cerîndu-i 

decidentului informaţii suplimentare, prin suportul unor 

proceduri interactive. 

Aceste metode au impulsionat cercetările, care aveau ca 

scop elaborarea unor metode şi proceduri de structurare şi 

prezentare formală a preferinţelor decidentului, majoritatea 

bazîndu-se pe teoria utilităţii elaborată de J.Von Neumann şi 

O.Morgenstern. 

Unul din momentele de baza în aceste metode este 

substituirea - compensarea, posibilă a valorilor unor criterii prin 

valorile altora. 

In funcție de informaţia de care dispune decidentul despre 

alternative şi de scopurile care şi le pune, problema luării 

deciziei poate consta în: 

• selectarea uneia sau a unui grup de alternative cu 

calităţile cele mai “bune”, 

• ordonarea alternativelor cu o structură de preferință data 
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• clusterizarea (intr-un număr de clase stabilite anterior sau 

în funcție de modul lor de “apropiere” conform 

calităţilor) şi ordonarea completă sau parţială în cadrul 

acestor clustere. 

Unii autori menţionează, că şi o analiză a estimărilor 

alternativelor conform setului de criterii este suficientă pentru 

scopurile decidentului. 
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Capitolul 2. Procesul decisional 

2.1. Structura procesului decisional 

Necesitatea de a lua o decizie apare atunci când starea 

lucrurilor într-un sistem sau proces existent nu corespunde 

viziunii persoanei responsabile asupra modului de activitate a 

sistemului sau de decurgere a procesului dar și în cazul 

proiectării unui nou sistem. Deci primul pas în luarea deciziei 

este iniţiativa unei persoane (a unui colectiv), care sesizează 

necesitatea unor schimbări. Evident, pentru a putea ajunge la 

schimbări spre bine, e necesar ca acest semnal sesizat de 

iniţiator, chiar dacă e prima persoană, să fie făcut cunoscut şi 

altor factori de decizie din sistem. In acest scop se va efectua al 

doilea pas - descrierea situaţiei, evidenţierea lacunelor în sistem 

sau proces, devierilor de la activitatea normală - ce ar însemna o 

primă abordare în descrierea problemei. 

O analiză a situaţiei constituie conţinutul următorului pas. În 

baza acestei analize urmează formularea problemei. La acest pas 

se evidenţiază obiectivele care se doresc a fi atinse, restricţiile în 

Schema procesului decisional 
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funcţionarea sistemului: financiare, materiale etc. Urmează 

analiza informaţiei disponibile. Trebuie să menţionăm, că în 

rezultat poate apărea necesitatea revenirii la pasul 2. In baza 

celor cunoscute despre problemă şi reieşind din analiza 

informaţiei se elaborează alternativele posibile. La acest proces 

participă, de regulă, experţii invitaţi pentru soluţionarea 

problemei. Următorul pas constă în evaluarea fiecărei alternative 
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şi estimarea consecinţelor alegerii ei în calitate de soluţie. In 

urma evaluării fiecărei alternative se alege una (sau câteva), care 

satisface în cea mai mare măsură obiectivelor stabilite la 

formularea problemei. Dacă decizia este luată, urmează ultimul 

pas, care constă în verificarea şi perfectarea deciziei printr-o 

hotărâre sau dispoziţie, în care se trasează măsurile necesare 

pentru realizarea deciziei, termenii de efectuare, sursele şi 

responsabilii de fiecare acțiune. Firesc că fiecare etapă este 

importantă, însă formarea mulțimii alternativelor posibile este 

primordială. Structura mulțimii alternativelor deseori 

influențează asupra aparatului analizei acestei mulțimi. De aceea 

vom numi câteva abordări la descrierea mulțimii alternativelor:  

 Descrirea implicită prin utilizarea unui sistem de 

restricții analogic modului de definire a mulimții soluțiilor 

admisibile în problemele programării matematice. În aceste 

cazuri se cere de efectuat deducerea condițiilor de optimalitate, 

analiza proprietăților soluițiilor, construirea și cercetarea 

convergenței algoritmilor aplicați. 

 Descrierea explicită prin enumerarea alternativelor apare 

în cazurile când este mai simplu de a enumera alternativele decât 

a evidenția sistemul de restricții, cărora trebuie să satisfacă 

soluția. În aceste cazuri apare problema ce constă în 

determinarea soluțiilor Pareto din această mulțime. 

 Generarea alternativelor conform unui algoritm, atunci 

când există un mecanism formal determinat, ce realizează 

această generare. Există multe mecanisme de formare al 

alternativelor, însă cea mai frecvent utilizată este metoda 

tabelului morfologic, propusă de F. Zwicky, care constă în 

realizarea următoarelor etape: 

 formularea exactă a problemei (descrierea proprietăților 

funcționale dorite ale sistemului examinat), 
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 evidențierea listei cât mai complete a funcțiilor de bază ale 

sistemului, 

 alegerea modalității de realizare a fiecărei funcții a 

sistemului evidențiate la etapa a doua și generarea 

variantelor posibile, 

 determinarea eficienței alternativelor (variantelor) generate, 

 alegerea și realizarea variantei cu calități mai preferate. 

Tabelul morfologic se obține după etapa a treia. La acest 

proces participă, de regulă, experții invitați pentru soluționarea 

problemei.  

Următorul pas constă în evaluarea fiecărei alternative și 

calcularea consecințelor alegerii ei în calitate de soluție. În urma 

evaluării fiecărei alternative se alege una (sau câteva), care 

satisface în cea mai mare măsură obiectivele stabilite la 

formularea problemei. 

Dacă decizia este luată, urmează ultimul pas, care constă în 

verificarea și perfectarea deciziei printr-o hotărâre sau dispoziție, 

în care se trasează măsurile necesare pentru realizarea deciziei, 

termenii de efectuare, sursele și responsabilii de fiecare aciune. 

2.2. Caracteristica problemelor de luare a deciziilor 

Luarea deciziilor presupune, de regulă, atingerea unui 

obiectiv sau cel puțin o apropiere de starea sau comportamentul 

preferat al sistemului. În cazuri cât de puțin apropiate de o 

problemă reală calitatea soluției, utilitatea ei nu poate fi (cel 

puțin nemijlocit) estimată cu o funcție. Mecanismul alegerii 

raționale în aceste cazuri necesită informații suplimentare 

indirecte, ce ar permite compararea alternativelor. Aceasta se 

întâmplă la alegerea soluției, când sunt prezente câteva 

obiective, în teoria deciziilor de grup, când soluția trebuie să țină 

cont de interesele diferitelor persoane, la alegerea strategiilor de 

comparare în situații de conflict. În toate aceste cazuri alegerea 
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unei soluții echilibrate, de compromis și echitabile necesită 

definirea noțiunilor de echilibru, de compromis, de echitate. În 

genere aceste definiții depășesc cadrul tematicii disciplinilor 

formale, nu prezintă probleme matematice și sunt, de regulă, 

obiectul de studiu al psihologiei, disciplinilor sociale, politicii. 

Teoria contemporană a lurii deciziilor prezintă o sinteză de 

modele și metodede optimizare, cercetri operaionale, economie 

matematică, control optimal, sisteme expert etc.  

Istoric au apărut diferite abordri și respectiv limbaje ale 

teoriei luării deciziilor - a criteriilor calității, a relațiilor binare, a 

funcțiilor alegerii, cel axiomatic. Fiecare din ele este sensibil la 

unele aspecte specifice luării deciziilor. Analiza indicatorilor 

preferințelor, pe care se bazează teoria utilității, a permis în 

unele cazuri apropierea între relațiile binare și criteriile de 

calitate. Nici relațiile binare, nici analiza multicriterială nu pot să 

ajute la soluționarea problemei luării deciziilor în toate cazurile.   

Concepția alegerii pune în corespundere fiecărei situații un set 

de “cele mai bune” soluții, sau un set de proprietăți ale “celor 

mai preferabile” soluții. Mecanismul alegerii este mecanismul 

algoritmilor alegerii. În limbajul concepțiilor (al funcțiilor binare 

și a celui axiomatic), care determină descrierea exterioară a 

alegerii, se răspunde la întrebarea “ce trebuie ales”, în limbajul 

mecanismelor care determină descrierea interioară (a relaiilor 

binare, a programării matematice, a analizei multiatribut) - la 

întrebarea “cum trebuie ales”. 

Probabil, este imposibil (poate șinici nu-i rațional) de 

discutat problema unificării modelelor luării decizilor destinate 

unor cercetări pur calitative. Contextul lor, din care se 

evideniază sensul, specificul, structura și alte detalii ale 

interpretării unor clase de probleme de acest gen poate fi decisiv 

pentru evidențierea caracteristicilor calitative ale soluției. Vom 

folosi clasificarea data de H. Simon și A. Newell, care poate 

elucida situația pentru scopurile noastre, adică analiza 

consecutivă a tuturor aspectelor luării deciziilor. 
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1. Probleme bine structurate și formulate cantitativ, în care 

dependențele esențiale sunt evidențiate atât de bine, încât pot fi 

exprimate prin numere și simboluri, care capătă în cele din urma 

evaluări numerice. 

2. Probleme nestructurate sau probleme exprimate calitativ, care 

conțin doar descrierea celor mai importante resurse, caracteristici 

și proprietăți, dependențele cantitative între care sunt absolut 

necunoscute. 

3. Probleme slab structurate sunt acele probleme, care conțin 

elemente atât cantitative, cât și calitative și momentele calitative 

predomină. 

Clasificarea propusă e oarecum convențională. Chiar și 

includerea unei probleme de transport într-un mediu mai extins 

(ținându-se cont de relațiile dintre punctele de producere și 

desfacere, calitatea mărfii produse etc) transformă problema în 

una slab structurată și invers, o problemă slab structurată, dacă 

se decupează din mediul decizional propriu și se include într-un 

mediu mai restrâns, se poate transforma în problemă structurată. 

A. Newell consideră că problema este bine structurată pe 

măsura satisfacerii următoarelor criterii: 

 poate fi descrisă în termenii variabilelor (scalare sau 

vectoriale), care au valori numerice; 

 obiectivele pot fi definite cu ajutorul unor funcții obiectiv 

clare și bine determinate (de exemplu, maximizarea venitului sau 

minimizarea cheltuielilor); 

 există algoritmi de obținere a soluției numerice. 

Printre particularitățile problemelor nestructurate cele mai 

esențiale sunt: 

 unicitatea (problema este de fiecare dată nouă pentru 

decident sau are particularități neîntâlnite anterior în 

probleme similare) ; 

 incertitudinea în estimările alternativelor deciziei; 

 caracterul calitativ al evaluărilor variantelor, deseori 

formulate verbal; 
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 evaluarea alternativelor poate fi efectuată numai în baza 

preferințelor subiective ale decidenților; 

 estimările conform criteriilor pot fi obținute numai de la 

experții în domeniu. 

În comparație cu celelalte două clase problemele bine 

structurate sunt mai ușor de soluționat. 

Metodele modelării matematice permit crearea unui model 

mathematic care reflectă trăsăturile esențiale ale problemei. Dar 

crearea unui model obiectiv, adecvat este, la rândul sau, un 

proces destul de dificil. 

Majoritatea problemelor nestructurate se soluționează prin 

metode euristice, în care lipsește o procedură logică ordonată și 

însăși metoda totalmente depinde de persoanele ce rezolvă 

problema. Adesea aceste metode sunt bazate pe intuiție, analogii, 

pe experiența decidentului. 

Între clasele de probleme bine structurate și nestructurate se 

situează problemele slab structurate, care se caracterizează prin 

următoarele trăsături: 

 deciziile sunt orientate preponderent spre viitor; 

 există un mare diapazon de alternative; 

 soluțiile (deci și deciziile) depind în mare măsură de 

imperfecțiunea curentă a tehnologiilor; 

 deciziile necesită alocări considerabile și conțin elemente de 

risc; 

 sunt incomplete cerințele referitoare la costul și timpul 

soluționării problemei; 

 problema are o structură complexă și pentru soluționarea ei 

se necesită îmbinarea resurselor de natură diferită. 

Poate cea mai importantă trăsătură a problemei slab 

structurate constă în aceea, că modelul ei poate fi construit 

numai în baza informațiilor suplimentare de la persoana, care 

participă la soluționarea problemei, deci nu putem vorbi de 

construirea unui model obiectiv, nepărtinitor. 

Cum menționează R. Ackoff și F. Emery, condițiile 
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necesare pentru existența situației în care apare problema sunt: 

 Mai întâi trebuie să existe subiectul, asupra căruia 

influențează sistemul și mediul și care nu este satisfăcut de 

starea sau comportamentul sistemului; 

 Subiectul trebuie să aibă nu mai puțin de două alternative 

(strategii de comportament), deci să existe posibilitatea 

alegerii; 

 La alegerea unei alternative trebuie să existe posibilitatea 

obținerii cel puțin a două rezultate, unul din care mai preferabil 

decât celelalte. Cu alte cuvinte, trebuie să existe cel puțin un 

rezultat spre care tinde decidentul - obiectivul; 

 Fiecărei strategii trebuie să-i corespundă o anumită 

probabilitate a obținerii obiectivului pus și aceste probabilități, 

ce corespund diferitor strategii, nu trebuie să fie egale. Altfel 

este indifferent ce strategie (alternativă) se va alege. Deci în 

procesul obținerii rezultatului dorit nu trebuie să fie echivalente 

toate strategiile. 

Dacă aceste condiții sunt satisfăcute, se poate considera că 

există problema. Orice sistem real complex urmărește câteva 

obiective, de regulă contradictorii, fapt care generează dificultăți 

în stabilirea unui simplu obiectiv. De aceea tot mai frecvent se 

întâlnește ideea, care astăzi devine predominantă, de a descrie 

sistemul prin modele în care se caută un compromis între diferite 

obiective, în găsirea unei soluții, care în anumită măsură ar 

satisface fiecărui criteriu și deci nu satisface complet nici unul. 

În 1933 profesorul F.H.Knight a propus termenul 

“incertitudine”, sensul căruia constă în aceea că decidentul nu 

cunoaște și nu poate estima probabilitatea stării mediului în care 

funcionează sistemul examinat și a rezultatelor posibile.  

Incertitudinea este imanentă procesului luării deciziilor. 

N.Moiseev vorbește de trei clase de incertitudine: 

 legate de incompletitudinea cunoștințelor cu privire la 

problema examinată, 
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 legate de imposibilitatea cunoașterii reacției mediului în 

care activează sistemul la acțiunile întreprinse în urma 

deciziei, 

 legate de imprecizia cunoașterii obiectivelor sale de către 

decident. 

Trecerea la obiective formulate exact în aceste tipuri de 

probleme în principiu este imposibilă. Pentru a efectua această 

trecere este necesar de a înlătura incertitudinea. Una din 

modalitățile de înlăturare a incertitudinii este evaluarea efectuată 

de către specialiști, prin care se determină preferințele lor. Astfel 

decidentul sau expertul reiese din prioritățile sale subiective 

asupra criteriilor (care oarecum substituie obiectivul) și părerile 

(tot subiective) asupra eficienței diferitor alternative. O.Laricev 

consideră că această estimare subiectivă este singura bază 

posibilă de cuplare într-un model a parametrilor problemei care 

sunt de natură diferită.  

Recunoașterea subiectivității decidentului în luarea 

deciziilor a demolat principiul fundamental al metodologiei 

cercetărilor operaționale: căutarea soluției care se consideră 

obiectiv optimală. Recunoașterea dreptului la subiectivitate în 

luarea deciziilor demonstrează apariția unei noi paradigme 

caracteristice luării decizilor cu câteva criterii, care este o nouă 

direcție științifică. H.W.Gottinger afirmă că gradul incertitudinii 

depinde de: 

 complexitatea situației; 

 accesibilitatea alternativelor; 

 neclaritatea rezultatelor obținute după realizarea deciziei; 

 lipsa unei viziuni clare asupra interconexiunii între soluțiile 

posibile; 

 claritatea preferințelor managerului asupra rezultatelor; 

 valorile câștigurilor posibile sau pierderilor în rezultatul 

realizrii deciziei; 

 puterea euristicilor utilizate; 
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 cerințele de raționalitate procedurală. 

Putem afirma că decidentul intră în stare de tensiune 

decizională, dacă intenționează să obțină un obiectiv și există 

diferite căi de obținere a acestui obiectiv, fiecare din ele 

caracterizându-se prin eficiențe distincte, și, în afară de aceasta, 

decidentul nu cunoaște, care strategie (alternativă) să aleagă. 

Descrierea stării de tensiune decizională a fost intenționat 

simplificată pentru a evidenția particularitățile esențiale. În 

realitate însă: 

 problema apare deseori în fată unui grup, unei instituții; 

 schimbările mediului (exteriorului) influențează obiectul 

studiat și, prin urmare, și eficiența strategiilor; 

 numărul strategiilor (altertnativelor) este, de obicei, foarte 

mare; 

 obiective sunt câteva, de regulă, contradictorii; 

 alternativele alese de decident, de obicei, se transpun în 

viață de către alte persoane. Astfel rezultatele preconizate de 

și conștiinciozitatea executanților; 

 decizia luată deseori afectează interesele altor oameni, care 

nu participă la adoptarea și realizarea ei, dar care pot 

influența rezultatele deciziei. 

Astfel, pentru formularea problemei trebuie să dispunem de 

următoarea informație: 

 cine va lua decizia? 

 care sunt obiectivele? 

 asupra căror aspecte ale situației poate inuentă nemijlocit 

decidentul? 

 în ce mod mediul poate influența asupra rezultatelor 

fiecărei alternative posibile? 

Poate cea mai importantă trăsătură a problemei slab 

structurate constă în aceea, că modelul ei poate fi construit 

numai în baza informaţiilor suplimentare de la persoana, care 

participă la soluţionarea problemei. Deci nu putem vorbi de 
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construirea unui model obiectiv, nepărtinitor. Neânţelegerea 

acestui lucru a fost cauza multor eşecuri în implementarea 

modelelor matematice. In anul 1962 departamentul transport 

auto din oraşul Moscova, la insistenţa unor savanţi de la Centrul 

de Calcul al Academiei Ruse, a început implementarea unor rute 

de transportare a nisipului de la şapte debarcadere de pe rîul 

Moscova şantierelor de construcţii, calculate conform unui 

model traditional al problemei clasice de transport. Calculele au 

arătat micşorarea considerabilă a cheltuielilor în ansamblu 

pentru transportarea nisipului. Peste o lună şoferii au primit 

salarii mult mai mici decât primeau de obicei,și toţi au refuzat să 

efectueze aceste rute “optimale”. S-a declanşat o grevă deoarece 

salariul şoferilor depindea de volumul și distanţa la care se 

transportau încărcăturile, mai bine zis, de produsul lor. Deci 

când s-a introdus un nou sistem de management al transportării, 

lăsând intact sistemul de remunerare, a apărut o contradicţie între 

interesele salariaţilor şi obiectivele departamentului de transport. 

Acest fapt a reţinut pentru mult timp implementarea metodelor 

de optimizare în transporturi iar poate cea mai gravă consecinţă a 

fost discreditarea pentru un timp a acestor metode. 

Multe din sistemele ce includ în sine oameni sunt foarte 

greu de modelat. Sociologii, psihologii, care cercetează aceste 

sisteme, de obicei, emit ipoteze calitative, care numai uneori pot 

fi verificate prin investigaţii speciale. 

Noi examinăm metodele de soluţionare a problemelor slab 

structurate bazate pe o abordare multidisciplinară. 

2.3. Formularea problemei 

Decidentul, pentru a lua o decizie asupra funcţionării 

obiectului condus, rezolvă o problemă asemănătoare celei care 

stă în faţa unui medic. In baza unor simptome trebuie stabilită 

diagnoza. Formularea diagnozei în majoritatea cazurilor necesită 

evidenţierea simptomelor suplimentare. Or, pentru a formula 

corect problema, decidentul trebuie să ştie în ce ea constă. 
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Am vorbit deja despre condiţiile necesare pentru apariția 

problemei. Dacă aceste condiţii sunt satisfăcute, când a fost 

sesizată situația ce nu poate fi tolerată, se poate considera că 

există problema și putem afirma că decidentul intră în stare de 

tensiune decizională.  

Se afirmă că o formulare corectă, adecvată a problemei 

poate fi considerată ca “jumătate” din soluţionarea problemei. 

De aceea este necesar din primii paşi de evaluat parametrii, 

proprietăţile şi legăturile problemei. 

Formularea problemei presupune câțiva pași ce au scopul: 

• de a da formularea iniţială a problemei; 

• a înţelege formularea în raport cu părţile componente ale 

problemei; 

• a înţelege mai profund faptele referitoare la problemă; 

• a preciza formularea iniţială a problemei. 

Termenul “obiectiv” se foloseşte pentru a descrie rezultatul 

preconizat. În majoritatea cazurilor obiectivul, cel puţin în prima 

aproximare, este formulat calitativ. De exemplu: “să se asigure 

lucrul eficient al întreprinderii”, “să se asigure necesităţile 

populaţiei în locuri de muncă” etc. După cum se va vedea, în aşa 

cazuri, după examinarea problemei, analiza detaliată a 

restricţiilor şi alternativelor posibile se vor introduce anumite 

criterii, care vor servi drept instrument de apreciere a atingerii 

obiectivului. Obiectivul poate fi exprimat şi într-o formă, care 

condiţionează obţinerea valorii minimale (sau maximale) a unui 

indicator, mărimea căruia trebuie încă găsită, sau obţinerea unei 

soluţii într-un diapazon de valori. Totuşi în fiecare caz obiectivul 

este rezultatul dorit sau acceptabil a unor acţiuni. 

Restricţiile sunt o totalitate de reguli, care determină 

frontierele problemei. Condiţiile (restricţiile) - pot fi suficiente, 

excedente (în plus) şi contradictorii. 

Pentru formularea adecvată a problemei e bine de efectuat 

următoarele: 

- să se descrie cum a apărut problema; 
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- să se stabilească prin ce se caracterizează starea, care a 

generat tensiunea decizională; 

- să se descrie consecinţele nedorite ale deciziilor. 

Următorul pas - după ce avem formulată problema şi suntem 

încredinţaţi că ea (problema) există - este analiza situaţiei 

iniţiale. Trebuie să ținem cont de aceea că formularea problemei 

şi rezolvarea ei este un proces. Deci, suntem obligaţi să revenim 

la unele elemente şi etape pentru a le preciza. Precizările 

etapelor anterioare se efectuează, de regulă, după o examinare şi 

analiză, care conduc la o înţelegere mai aprofundată a situaţiei, 

restricţiilor, deci şi a problemei. 

2.3.1. Analiza situaţiei iniţiale 

Să amintim elementele componente ale procesului luării 

deciziei. 

 Problema ( obiectivele, criteriile, mediul decizional  deci 

informaţiile despre sistem şi exteriorul care influenţează 

funcţionarea lui, condiţiile în care se soluţionează 

problema) 

 Alternativele. 

 Procedeul (metoda) de selectare a alternativei preferabile. 

 Analiza deciziilor şi consecinţelor luării ei. 

 Efectuarea măsurilor de aplicare a deciziei. 

Primul element evidențiat este problema. Cu alte cuvinte, 

înainte de a începe lucrul, este necesar sa facem o trecere în 

revistă a situaţiei iniţiale în care se află sistemul, în ce constă 

neacceptarea ei. 

Dacă s-a clarificat  că problema există și  care sunt 

obiectivele, se stabilesc criteriile şi se efectuează o analiză a 

condiţiilor în care se află sistemul, ce restricţii (interne, 

tehnologice și impuse de mediu) asupra funcţionarii lui există. 

Ar fi rațional să se formeze un chestionar, răspunsurile la 

care vor putea clarifica situaţia și preciza problema. Iată cinci 

întrebări care ar cere răspuns: 
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1. CINE are obligaţia sau este cel mai bun ca să soluţioneze 

problema pusă? 

2. UNDE, adică în (pe) care loc, în ce circumstanţe (mediu), 

în ce condiţii trebuie să se soluţioneze? 

3. CÂND (în ce termen, uneori cît de frecvent) e necesar să 

se soluţioneze? 

4. CUM (în ce mod, în ce formă, uneori prin ce metode) 

trebuie să fie exprimată decizia? 

5. CE condiţionează decizia, care-i scopul, pentru ce el 

serveşte, de ce ea trebuie adoptată? 

Dacă se dispune de timp, trebuie să se încerce ordonarea 

problemei, în corespundere cu schema dată. Ar fi util chiar şi în 

cazurile, când răspunsurile la întrebări pot fi formulate doar 

fragmentar, incomplet. Totuşi, în acest mod, se va forma o 

viziune generală mai clară despre problemă şi se va evita 

concentrarea atenţiei asupra detaliilor şi pierderea elementelor 

esenţiale. Dacă la luarea deciziei decidentul nu-i îndeajuns de 

încrezut în analiza situaţiei sau vede că situaţia nu-i permite să ia 

o decizie argumentată, atunci trebuie să mai depună un efort și 

va găsi ce se poate îmbunătăţi în situaţia dată. Decidentul comite 

o greşeală serioasă considerând că situaţia nu poate fi schimbată. 

Deci, mai revenim la cele cinci întrebări: 

Întrebarea CINE? Cînd decidentul simte că competenţa lui 

nu e suficientă sau luarea deciziei este pentru el o povară prea 

mare, se recomandă una din variante:  

 să transmită luarea deciziei altei persoane; 

 să recurgă la un grup de consultanţă.  

Spre regret, transmiterea deciziilor, mai ales a acelor 

neplăcute, se întîmplă frecvent şi nu din considerente că 

persoana învestită cu aceste funcţii este cea mai indicată. Dacă 

şeful ierarhic superior transmite luarea deciziei subalternului, 

care, la rîndul lui, o transmite la un nivel mai jos. Justificarea 
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pentru a transmite luarea deciziei altei persoane nu poate fi 

tendinţa de a evita responsabilitatea sau dorinţa să nu fie 

tulburată liniştea şefului. Numai convingerea că o altă persoană 

sau un grup va examina mai competent problema în cauză poate 

servi drept argument de transmitere a luării deciziei.  

Întrebarea UNDE? trebuie examinată din punctul de vedere 

al schimbării situaţiei, şi nu numai a locului, dar şi a condiţiilor, 

influențelor, împrejurărilor. Se poate apela la secţia, predestinată 

rezolvării problemei în cauză sau la un birou de consultanţă. 

Când vorbim de secţie sau altă subdiviziune, trebuie să vedem 

dacă ea dispune de toate condiţiile necesare pentru soluţionarea 

problemei (experienţă, specialişti, tehnică de calcul etc.), dacă 

sunt în acest colectiv forțe care se împotrivesc modului ie 

abordare a problemei. Deci dacă în urma unei analize se constată 

că soluţionarea e mai bine de efectuat în alt colectiv - se va 

transmite acolo unde se consider că problema se va rezolva cu 

succes. 

Întrebarea CÂND? Intervalul de timp din momentul când s-

a înţeles problema şi cineva şi-a asumat sarcina și 

responsabilitatea de elaborare a deciziei şi însăşi decizia în mare 

măsură depinde de caracterul problemei. 

Există situaţii, când pentru a lua decizia sunt numai clipe 

(accidente, catastrofe), dar sunt şi factori care peste câtăva timp 

pot acutiza situaţia. In caz general nu se poate afirma că odată cu 

creşterea timpului va creşte calitatea şi fiabilitatea deciziei, 

cunoscut fiind faptul că cauza multor greşeli în luarea deciziei 

este tendinţa de a rezolva cât mai urgent. 

Graficul de mai jos ilustrează dependenţa între timpul de 

elaborare a deciziei şi calitatea ei. Vom evidenţia cinci momente 

de timp, care corespund intervalelor (O,A), (O,B), (O,C), (O,D), 

(O,E) de pregătire a deciziei 

Cazul A. Timp pentru luarea deciziei este prea puţin de 

aceea că pot apărea decizii greşite, fiindcă nu există posibilitatea 

să se clarifice bine problema. Curba se ridică vertiginos şi chiar 
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un câştig mic de timp aduce la creşterea considerabilă a calităţii 

deciziilor. 

Cazul B. Timpul pentru a lua decizia, fiind mai mare decât 

în cazul A, totuşi nu e suficient pentru soluţionarea unor 

probleme serioase, complexe. Curba creşte mai lent şi pentru o 

îmbunătăţire considerabilă a calităţii e necesar mai mult timp. 

 

Cazul C. Calitatea şi fiabilitatea deciziei luate creşte foarte 

lent în raport cu timpul. Intervale de timp atât de mari sunt 

necesare pentru o studiere profundă la pregătirea unor decizii 

complicate și complexe. 

Cazul D. O fiabilitate maximală e necesară numai în cazuri 

excepţionale. Calculând cheltuielile şi eficienţa, vom vedea că 

nu întotdeauna are rost să ne apropiem în timp de punctul D. 

Cazul E. S-a tărăgănat cu luarea deciziei, astfel că problema 

nu mai poate fi soluţionată fără consecinţe negative. 

Curba descrisă arată numai comportamentul general. In 

funcție de problemă şi caracteristicile decidentului se schimbă 

locul punctelor A, B, C, D şi proporţiile între intervale. 

Întrebarea CUM? La faza dată de analiză a situaţiei iniţiale 

încă nu putem vorbi de faptul care şi cum va fi decizia. Vorbim 

de acţiunile decidentului, cum va fi fundamentată şi cum va fi 

exprimată decizia, dar încă nu și rezultatul ei. S-ar părea, că 

formulînd problema, deja se presupune cum va fi formulată 
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decizia. Dar de câte ori şeful îi reproșează subalternului: “Eu îmi 

imaginam acest lucru altfel. Dvs trebuia să ... etc”. Evident că la 

formularea problemei şi acest moment este necesar să fie expus 

foarte clar. Bineînţeles, luarea deciziei este alegerea din câteva 

variante posibile a uneia, dar momentul alegerii are “trecutul” şi 

“viitorul” său. 

Totalizând, putem spune că răspunsul la întrebarea CUM? 

se compune din răspunsurile la patru întrebări suplimentare: 

1) Dispunem de informaţie suficientă pentru a lua decizia sau 

mai sunt necesare alte date? 

2) Cât de sigură e informaţia de care dispunem? 

3) În ce formă se va anunţa decizia? Ce se cere de la 

decident? 

4) Există condiţii de realizare a deciziei în modul dorit? 

Dacă luarea deciziei este necesară, răspunsurile la ultimele 4 

întrebări sunt obligatorii. 

Întrebarea CE? Răspunsul la această întrebare clarifică 

situaţia iniţială, dar și serveşte concomitent drept criteriu de 

apreciere a deciziei ulterioare. Vom reieşi din premisa că decizia 

luată trebuie să aducă folos (direct sau indirect). 

O clarificare a situaţiei se obţine dacă: 

• s-a stabilit precis efectul pozitiv al deciziei; 

• în caz că folosul se poate stabili cantitativ, el trebuie 

estimat cel puţin aproximativ; 

• dacă folosul va fi indirect, se va aprecia ce daune vor fi 

evitate, dacă se va lua decizia; 

• se va încerca optimizarea deciziei prin metode matematice 

(maximizarea folosului său minimizarea pierderilor). 

Pot fi cazuri, când necesitatea deciziei este înţeleasă, însă 

nici decidentul, nici consultanţii nu pot spune, cine anume sau 

unde trebuie sa se ia decizia. 

Acelaşi lucru se poate întîmpla cu întrebările CÂND şi 

CUM? La care nu s-au obţinut răspunsuri, ce satisfac decidentul. 

Aceasta înseamnă că situaţia iniţială nu e clarificată complet şi 
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decizia nu poate fi luată. Intr-un mod sau altul, conştient sau 

inconştient, către momentul luării deciziei toate aspectele trebuie 

să fie clarificate.  

Încrederea că s-a făcut o analiză minuţioasă va avea şi un 

efect psihologic, va mări responsabilitatea decidentului. 

Primejdia unei decizii cu consecinţe nefavorabile se poate evita 

numai printr-o pregătire minuţioasă şi analiză detaliată. 

Conştiinţa, că tot ce a fost necesar pentru a pregăti decizia, s-a 

făcut, îi poate insufla decidentului încredere și linişte sufletească 

iar matematicianului și informaticianului că modelul elaborat va 

fi adecvat problemei și rezultatele calculului vor fi acceptate. 

Aceasta este şi o premisă a succesului. 

2.3.2. Obiective. Arborele obiectivelor 

Noțiunea de obiectiv se interpretează de diferiți autori în 

funcție de domeniul său de cercetări și diferă de la caz la caz. 

I.Ansoff  consideră că reperul  unui sistem este obiectivul  către 

care se tinde, iar strategia este mijlocul de atingere a acestui 

obiectiv. La rândul său A.Prigojin vorbește de trei tipuri de 

obiective: obiectiv țel, obiectiv reper și obiectiv sistemic. 

Obiectivul țel reflectă misiunea externă a obiectului. 

Obiectivul reper corespunde intereselor executanților, ce pot fi 

realizate în interiorul obiectului(sistemului). Obiectivul sistemic 

realizează necesitatea stabilitatății, echilibrului obiectului. Unii 

cercetători consideră că obiectivul este rezultatul ideal al 

activității pentru viitor. Obiectivul soluției se consideră acele 

rezultate concrete care se preconizează să se obțină după 

realizarea soluției în anumite condiții și o perioadă fixată de 

timp. Obiectivul este din exterior și reflectă reacția mediului 

asupra sistemului. Calitatea obiectivului determină 

(condiționează) succesul sau eșecul sistemului.  

Având formularea problemei, precizată după o analiză 

minuţioasă a condiţiilor şi situaţiei iniţiale în care se va lua 

decizia, se poate trece la formularea obiectivelor. Prin obiective 
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vom înţelege caracteristicele dorite ale funcţionării obiectului, 

concordate cu posibilităţile potenţiale de a le obţine. 

De regulă la prima abordare a problemei obiectivul se 

formulează în termeni destul de vagi, care lămuresc puţin cum s-

ar rezolva problema. 

Să examinăm un exemplu. După primele zboruri cosmice 

pilotate în 1961 efectuate de Uniunea Sovietică, populaţia SUA 

era în şoc. Preşedintele J.Kennedy, pentru a consolida societatea, 

a-i reînvia încrederea că SUA este statul cu cel mai puternic 

potenţial, a căutat cu concursul experţilor să găsească un 

obiectiv, realizarea căruia ar fi demonstrat lumii, şi, în primul 

rând, cetăţenilor americani, forța statului american. S-a 

considerat că un asemenea obiectiv ar fi aselenizarea unui 

astronaut american înainte ca acest lucru să-l facă un cosmonaut 

sovietic. Această formulare a obiectivului nu poate ajuta h 

soluţionarea problemei, până nu se vor face precizări. Atingerea 

obiectivului enunțat înseamnă îndeplinirea concomitentă a două 

condiţii: 

1) Soluţionarea problemelor tehnice ce ar fi asigurat 

efectuarea zborului şi construirea unui aparat capabil să 

decoleze de pe orbită, să aselenizeze, șă decoleze de pe 

lună și să se cupleze cu aparatul cosmic ce se află pe 

orbita lunii. 

2) Asigurarea întâetăţii americanilor. 

Fiecare din aceste condiţii sunt considerate drept obiective, 

care încă nu pot fi utile pentru soluţionarea problemei. 

Obiectivul 1, la rândul său, poate fi substituit prin trei: 

1.1. Construirea unui aparat cosmic, ce ar avea posibilitatea 

să se întoarcă pe pământ după aselenizare şi efectuarea 

unor lucrări de către astronauţi. 

1.2. Construirea unor scafandre, ce ar permite astronauţilor să 

iasă din aparatul cosmic în timpul efectuării programului. 

1.3. Pregătirea unui grup de astronauţi pentru această 
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misiune. 

Se poate afirma că atingerea obiectivului iniţial este 

echivalentă cu atingerea celor trei (1.1, 1.2, 1.3) într-un timp mai 

scurt decât ar reuşi oricare altă țară. 

Obiectivele 1.1-1.3 şi 2 pot fi detalizate până se ajunge la 

probleme, soluţionarea cărora este cunoscută. Astfel se obţinut 

un arbore al obiectivelor. 

După cum se vede, detalizarea obiectivelor permite să se 

simplifice problema, înlocuind-o cu câteva mai simple, să se 

clarifice căile de soluţionare a ei. Am examinat acest exemplu, în 

care obiectivele iniţiale sunt formulate în termeni destul de vagi. 

Însă există multe probleme, obiectivele cărora sunt mai clare, 

fiind formulate cantitativ şi pentru care nu este necesară 

construirea arborelui obiectivelor. 

Pentru a soluționa problema decidentul trebuie să 

stabilească obiectivele ce vrea să le atingă în rezultat.Vom 

enumăra câteva cerințe care ar fi necesar să le satisfacă 

obiectivele și care vor face posibilă formularea lor în cadrul 

modelului mathematic al problemei. Obiectivul trebuie să fie: 

 formulat clar și pe înțelesul executanților; 

 posibil de evaluat. Pentru aceasta poate fi utilizat feedback-

ul; 

 realist și realizabil în timp util; 

 legat de sistemul de remunerare, deoarece scopul este de a 
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motiva acțiunile executantului pentru atingereaobiectivului; 

 compatibil cu obiectivele altor grupuri de executanți; 

 posibil de formalizat. Formalizarea obiectivelor este un 

proces foarte complicat. 

Forme de armonizare a obiectivelor pe orizontală și pe 

verticală sunt coordonarea sau prioritatea obiectivelor de nivel 

superior față de obiectivele de nivel inferior. Obiectivele 

generale ale organizației sunt un compromis al obiectivelor 

componentelor sale sau obiective de nivel superior determină 

obiectivele nivelelor inferioare. Obiectivele devin un instrument 

de management, atunci când sunt definite, formulate, făcute 

cunoscut personalului, acceptate pentru execuție. 

2.3.3. Criterii 

O măsură de satisfacere a obiectivului poate fi introdusă 

prin noțiunea de criteriu. Cu alte cuvinte, criteriul servește 

pentru a exprima "intensitatea" proprietăților esențiale ale 

deciziilor. O altă latură, ce explică noțiunea de criteriu, este rolul 

lor de stabilire a legăturii între alternative și obiective. Pentru 

formalizarea alegerii în problemele de luare a deciziilor este 

necesar de avut un mecanism de comparare a alternativelor 

conform unor criterii cantitative. Pentru a obține estimări 

conform unor criterii se utilizează scările care inducă totalitatea 

valorilor posibile ale indicatorilor și transformărilor admisibile. 

Există trei tipuri de scări: nominală, a ordinii și metrică. 

La rândul său scările metrice se împart în scările 

intervalelor, ale raporturilor și scările absolute. Cantitativi se 

numesc acei indicatori valorile cărora se măsoară cu orice scară 

metrică. Indicatorii ce se  măsoară cu scări nominale și a ordinii 

se numesc calitativi. 

Putem spune că criteriul este cantitativ atunci când are sens 

să comparăm valorile lui, arătând cu cât sau de câte ori valoarea 

pentru o soluție este mai mare (sau mai mică) decât pentru altă 

soluție și calitativ când astfel de comparații sunt lipsite de sens.  
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Cu fiecare tip de criteriu este legată o noțiune numită 

mulțimea transformărilor admisibile, ce se notează prin  

Ф ={ φ |φ(z) = kz;  k > 0}. 

Scara, la care mulțimea transformărilor admisibile ale 

criteriilor are forma φ(z) = kz, se numește scara raporturilor. 

Destul de răspândită este și scara intervalelor de tip  

Ф int  ={φ |φ(z) = kz + l;   k > 0}, care se numește astfel deoarece 

are proprietatea de a păstra raportul intervalelor. Un exemplu de 

criteriu, ce posedă scara intervalelor, este “data executării unei 

lucrări”. Pentru a măsura timpul se fixează punctul de referință 

(începutul) și scara. 

Clasificarea de acest gen a fost elaborată pentru optimizarea 

multicriterială. Scara intervalelor se aplică pentru reflectarea 

deosebirilor între proprietățile obiectelor. Valorile indicatorilor 

în scara intervalelor permit determinarea cu cât un obiect e mai 

preferabil. Proprietatea principală a acestei scări constă în 

păstrarea raportului intervalelor la orice transformări admisibile. 

Un caz particular a scării intervalelor când se alege drept punct 

inițial zero, este scara raporturilor. Această scară permite de 

judecat de câte ori o anumită proprietate a obiectului este mai 

“bună” sau mai “slabă” decât aceieasi proprietate a altui obiect. 

Se consideră, că scara cu o mulțime mai îngustă Ф a 

transformărilor admisibile este mai perfectă. Toate criteriile, ce 

au o scară nu mai puțin perfectă decât scara raporturilor, se 

numesc cantitative. În majoritatea cazurilor criteriile cantitative 

corespund măsurărilor obiective ale propriețaților obiective 

(fizice). 

Cea mai perfectă este scara absolută. Acest lucru înseamnă 

că există doar o singură aplicație (reflectare) a obiectului într-o 

scară numerică. Scara se consideră cu atât mai perfectă cu cât e 

mai mică mulțimea transformările sale admisibile. Iar acest 

lucru, la rândul său, face posibilă definirea mai precisă a 

conceptului de indicatori “calitativi” și “cantitativi”. 
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Cu mult mai răspândite sunt criteriile cu o scară mai puțin 

perfectă decât scara intervalelor. Cea mai imperfect scară a 

criteriilor, ce se întâlnește în problemele de optimizare, este 

scara ordinii, pentru care mulțimea transformărilor admisibile 

este de tipul  

Ф0 = {φ |z
1
 > z

2 
 φ(z1) > φ(z2)}; 

Criteriile, ce au o scară a ordinii, se numesc criterii 

calitative. Scara ordinii (a rangurilor) este folosită pentru 

ordonarea obiectelor conform unui sau a mai multe attribute 

(semne). Numerele în aceste scări determină numai ordinea în 

care urmează obiectele unul după altul în preferințe, însă nu 

permit să se afirme în ce măsură un obiect este mai preferabil 

decât altul. Valorile criteriilor calitative are rost săle comparăm 

numai în raport cu “mai acceptabil”, “mai satisfăcător”, 

“aproximativ cu aceleași calități” - ele se păstrează la 

transformările monotone. Pentru criteriile calitative este 

imposibil de stabilit de câte ori, sau cu cât o valoare este mai 

mare decât alta. Criteriile cu scară a ordinii apar în cazurile când 

deciziile se ordonează, în ordinea creșterii sau descreșterii unei 

calițați. Uneori fiecărei valori calitative a criteriilor, cu care se 

estimează alternativele, i se atribuie un număr astfel ca unei 

intensițați mai mari a calității să-i corespundă un numar mai 

mare (sau mai mic). De obicei astfel de ordonări se obțin când 

reflectăm părerea unei persoane despre priorițațile unei 

alternative. Scara nominală se aplică pentru a descrie apartenența 

obiectului unei anumite clase. Ea este ce mai imperfectă scară. 

Menirea criteriului constă nu în substituirea obiectivului, ci 

în verificarea preferințelor. Pentru a caracteriza gradul de 

preferință al unei alternative față de altele sau cât de mult 

satisface obiectivul pus, în expresia matematică a criteriului (sau 

a ansamblului de criterii) vor intra numaidecât toate variabilele, 

care exprimă atât factorii controlați de decident, cât și relațiile 

lor cu factorii necontrolați. 
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Setul de criterii trebuie sa fie: 

 Complet (să cuprindă aspectele principale ale problemei. 

Setul de criterii este complet dacă permite să se măsoare gradul 

de atingere a obiectivului pus.) 

 Operațional (să poată fi utilizat cu succes în analiză. 

Fiindcă sensul analizei soluției este de a-l ajuta pe decident la 

alegerea celei mai bune acțiuni, criteriile trebuie să servească 

acestui scop. Sensul criteriilor trebuie să fie înțeles de 

decident.) 

 Neexcedent (să nu dubleze diverse aspecte ale 

consecințelor.) 

 Minimal (dimensiunile problemei să fie cât mai mici în 

limitele posibilităților.) 

2.3.4. Restricţii 

Restricţiile sunt formularea condiţiilor în care trebuie să se 

obţină obiectivele stabilite. Ele mărginesc problema şi o introduc 

într-un mediu mai restrâns.  

Formarea restricțiilor este indisolubil legată de definiția lor. 

Există restricții economice, politice, tehnice, psihologice, 

precum și alți factori care afectează în mod direct posibilitatea 

punerii în aplicare a obiectivului specific de luare a deciziilor. 

Cele mai frecvente restricții sunt constrângerile legate de resurse 

(de muncă, financiare, material, temporal etc.). Analiza 

restricțiilor la etapa fomării alternativelor elimină opțiunile care 

nu dispun de resurse sau nu îndeplinesc alte restricții, și 

restrânge mulțimea alternativelor posibile la o mulțime de 

alternative acceptabile.  

Restricţiile sunt o sumă de reguli şi condiţii stabilite din 

exteriorul sistemului examinat sau impuse de caracteristicile lui 

tehnologice şi organizatorice.  

Printre restricțiile obișnuite pentru problemele de luare a 

deciziilor gen resurse materiale, financiare, de personal este 

important să nu se uite de restricții la informația accesibilă dar și 



45 

 

de cele temporale - intervalul de timp în care este necesar de a 

repartiza resursele sau de a lua măsuri organizatorice. 

Pentru sisteme socio-economice este foarte important este să 

se țină cont de constrângerile impuse de legile și actele 

normative pe care decidentul nu are posibilitate să le evite. 

Când un specialist în teoria sistemelor formulează problema, 

el stabileşte restricţiile, care în sens matematic pot fi suficiente, 

excedente sau contradictorii. Bineânţeles, că în primul rând 

trebuie analizate toate restricţiile formulate pentru eliminarea 

celor contradictorii, altfel ar putea fi omisă soluţia căutată. 

Includerea restricţiilor excedente nu prezintă pericol pentru 

soluţie însă după cum menţionează H.Wagner din experienţa 

acumulată volumul calculelor în problemele programării liniare 

creşte proporţional cubului numărului restricţiilor, cu atât mai 

mult în probleme neliniare. Deci stabilirea restricţiilor în 

modelul iniţial trebuie făcută cu precauţie. 

Este cunoscut că deseori unele restricţii influenţează 

neesenţial (sau deloc) soluţia. După o analiză a soluţiei, pe 

măsura necesităţilor, aceste restricţii pot fi introduse, pentru a 

aprecia cum o vor influenţa. 

2.3.5. Incertitudinea mediului decizional 

Problemele pot fi clasificate în directe şi inverse. 

Problemele directe răspund la întrebarea: ce va fi dacă în 

condiţiile date vom lua decizia x  X .  In particular, cu ce vor fi 

egale valorile indicatorilor eficienţei, dacă alegem soluţia x .  

Deci problema directă constă în aflarea valorilor criteriilor dacă 

s-a decis să se aleagă soluţia x .  

Problema inversă răspunde la întrebarea: cum trebuie să fie 

aleasa soluţia x , astfel ca indicatorii eficienţei (criteriile) să 

obţină valorile maximale (minimale) posibile în condiţiile date 

ale problemei. 

Este evident, că problema directă e mai simplă. Bineînţeles, 

sunt cazuri cînd problema directă este o problemă matematică 
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grea. Însă pentru multe probleme, în care criteriile se exprimă 

prin formule matematice, este suficient să ştim a introduce 

valorile factorilor într-o formulă a criteriului şi să-i calculăm 

valoarea. 

Problemele inverse sunt cu mult mai complexe. Dacă 

numărul variantelor posibile ale soluţiilor (alternativelor) nu-i 

prea mare, atunci putem calcula valorile criteriilor pentru fiecare 

din ele, le comparăm şi alternativa cu eficienţă maximă se va 

alege drept soluţie. 

De regulă, cele mai multe probleme au o mulţime prea mare 

(uneori infinită) de variante, aşa că e imposibil de calculat 

valorile criteriilor pentru fiecare variantă. Însa ne interesează nu 

orice variantă admisibilă, ci acele care au caracteristicile 

(valorile criteriilor) mai “bune” decît oricare altele şi deci sunt 

mai “aproape” de obiectivul pus. Pentru a clarifica cum se va 

proceda la luarea deciziilor, fiind conştienţi că incertitudinea este 

prezentă practic în toate situaţiile reale, vom examina o 

problemă de optimizare în forma cea mai generală. 

Fie că avem o operaţie C .  Prin operație vom înţelege un 

sistem de acţiuni, orientate spre obţinerea unui obiectiv dorit. 

Eficienţa operaţiei o vom măsura cu un indicator W  pe care-

l vom maximiza. In cazul cel mai simplu (determinat), când toate 

condiţiile (restricţiile, factorii) sunt cunoscute în prealabil, 

succesul depinde de două grupuri de factori: 

a) factori cunoscuţi în prealabil, care îi vom nota prin a ; 

b) elementele soluţiei care depind de opţiunea decidentului şi 

formează soluţia x .  

Criteriul W  depinde de ambele grupuri de factori 

W = W (α , x ). 

Vom considera că forma dependenţei W (formula de calcul 

a lui W) o cunoaştem. Atunci rezolvarea problemei directe nu 

prezintă dificultăţi. 

Problema inversă se formulează astfel. De găsit aşa o soluţie 
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x  = x *, care în condiţiile α va asigura valoarea maximală a 

indicatorului eficienţei W .  

W *  = max{W (α, x )},  x X  

Insă problemele reale, în afară de două grupuri de factori, 

cunoscuţi - α,  şi elementele soluţiei - x ,  de obicei conţin încă un 

grup de factori necunoscuţi, care în totalitatea lor îi vom nota ζ . 

Deci W *  = W( α, x , ζ ) și fiindcă W  depinde nu numai de 

factorii daţi α, dar şi de factorii necunoscuţi ζ , valoarea lui nu 

poate fi calculată. Problema devine incertă. 

Încă Aristotel considera că evenimentele ce au loc în lume, 

de fapt, pot fi împărțite în trei categorii: “evenimente 

inevitabile”, ce au loc după necesitate în conformitate cu legile 

naturii, “evenimente probabile”, care apar în majoritatea 

cazurilor, dar cu unele excepții posibile și “evenimente 

incognoscibile”, care apar din întâmplare. Noi leam numit 

incerte. 

Şi totuşi se poate găsi o ieşire. Să încercăm prin analogie cu 

problema deja formulată, să formulăm şi problema dată. In 

condiţiile date α ,  ţinînd cont de factorii necunoscuţi ζ , de găsit 

soluţia x  X ,  care pe cât e posibil va garanta valoarea maximală 

a criteriului W.  Formularea conţine cuvintele evidenţiate care 

arată că problema nu mai este pur matematică. Prezenţa lui ζ  

plasează problema în alegerea soluţiei în condiţii de 

incertitudine. Să fim conştienţi: incertitudinea nu ne promite 

nimic bun. Şi totuşi soluţia trebuie găsită, sarcina decidentului 

fiind de a acţiona raţional. “Cercetarea operaţională este o artă 

de a da răspunsuri rele la probleme practice, la care utilizînd alte 

metode se dau răspunsuri şi mai rele” spunea T.Saati. Un 

exemplu. Plecaţi într-o călătorie pe câteva luni. Ştiţi ce valize 

aveţi şi de ce vestimentaţie dispuneţi (α). Cum va fi timpul în 

locurile pe unde veţi călători (ζ ) nu ştiţi precis. Ce îmbrăcăminte 

trebuie să luaţi (x )? W  îl veţi alege în dependenţă de vârstă. 

Tînărul va maximiza satisfacţiile şi deci va lua vestimentaţia 



48 

 

pentru ele, cineva mai în vârstă va minimiza probabilitatea 

îmbolnăvirii. Şi unii, şi alţii vor încerca să ieie geamantane mai 

puţine şi mai uşoare. 

Pentru luarea unei decizii lucide, există metode aplicabile în 

dependenţă de natura factorilor necunoscuţi (ζ). Incertitudinea nu 

poate fi învinsă, dar poate fi clarificată. 

Vom examina mai întâi cazul când factorii necunoscuţi sunt 

mărimi aleatoare sau funcţii aleatoare, caracteristicile statistice 

ale cărora nu le cunoaştem, dar care pot fi obţinute către 

termenul stabilit. Problemele de aşa natură le vom numi 

stocastice şi incertitudinea caracteristică lor - incertitudine 

stocastică. 

Spre exemplu, se organizează un serviciu de reparaţii a 

tehnicii agricole cu scopul de a micşora staţionarea tehnicii pe 

parcursul reparaţiei. 

Momentul defectării, durata reparaţiei au un caracter aleator. 

Dar caracteristicile factorilor aleatori din problemă se pot obţine, 

dacă se colectează informaţia corespunzătoare. Atunci, pentru a 

trece de la maximizarea lui W, care depinde de factorii aleatori, 

şi deci şi el e aleator, e necesar să găsim o modalitate. Dar a 

maximiza o mărime aleatoare e imposibil: la orice soluţie x ea 

rămâne aleatoare, necontrolată. 

Ideea, care stă la suprafaţă, este să luăm mărimile medii ale 

factorilor şi atunci problema devine determinată. In unele cazuri 

acest mod se poate aplica, dar nu întotdeauna. În cazul când sunt 

foarte multe solicitări un astfel de procedeu este argumentat. Dar 

pentru un caz în parte putem obţine o soluţie mai rea decât dacă 

s-ar lua o soluţie la întâmplare. Nu vom intra în detalii, 

trimiţîndu-i pe cei interesaţi la literatura de specialitate. 

Putem spune că în aşa caz se introduce o restricţie 

stocastică, ce exclude soluţiile, în care se satisfice condiţia cu o 

probabilitate mai mică decât cea stabilită din timp. Ne-am 

convins că se poate trece la caz determinist, dacă sunt cunoscute 

caracteristicile probabilistice ale factorilor aleatori (media, 
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dispersia, legea repartiţiei). 

Mai greu e cazul când factorii necunoscuţi ζ nu pot fi 

studiaţi şi descrişi prin metode stocastice. 

Aceasta are loc în următoarele două cazuri: 

• repartiţia probabilităţilor pentru parametrii ζ  în principiu 

există, dar către momentul, când avem nevoie să luăm 

decizia, nu o  putem obţine; 

• repartiţia probabilităţilor pentru parametrii ζ  în genere nu 

există. 

In primul caz drept exemplu poate servi situaţia când se 

proiectează un aparat tehnic sau un sistem de deservire de tip 

nou. Caracteristicile, de care avem nevoie, în principiu s-ar putea 

calcula dacă aparatul sau sistemul ar funcţiona un timp destul de 

mare. In aşa caz se i-a o decizie, despre care se ştie de la început 

că nu e cea mai bună, dar unele elemente ale căreia le putem 

îmbunătăţi, acumulând experienţă, astfel peste un timp se va 

ajunge la funcţionare eficientă. Așa modalitate de management o 

vom numi adaptivă (o analogie cu omul, care învaţă în urma 

analizei greşelilor comise). 

Acum vom trece la cel mai greu şi neplăcut caz: factorii 

necunoscuţi nu au caracteristici probabilistice, deci când ei nu 

pot fi consideraţi aleatori în sensul obişnuit. La analiza 

problemelor cu un aşa tip de incertitudine e bine de contrapus 

diferite opinii şi abordări contradictorii. Cea mai utilă abordare 

din punctul de vedere al matematicianului e abordarea printr-un 

adânc pesimism. Ea constă în aceea, că întotdeauna trebuie să 

aştepţi cazul cel mai rău şi să iei decizia, care asigură eficienţa 

maximală în cele mai rele condiţii. Acţionînd astfel vom spune 

că folosim “principiul rezultatului garantat” care asigură că în 

orice alte condiţii câştigul nu va fi mai mic. Insă o astfel de 

abordare nu este îndreptăţită în toate cazurile. 

Domeniul ei de aplicare sunt aşa - numitele “situaţii de 

conflict”, în care condiţiile depind de o persoană (sau grup) care 
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acţionează conştient (adversarul conştient). Un comandant de 

oşti, care va acţiona conform acestui principiu, nu va pierde o 

bătălie, însă nu va obţine nici victorii strălucite. 

Problemele de acest gen se studiază în teoria jocurilor. În 

unele cazuri (destul de rare) prin metodele teoriei jocurilor se 

poate găsi soluţia. Însă aceste metode permit să se clarifice mai 

profund situaţia, să se evalueze fiecare soluţie din mai multe 

unghiuri de vedere (ca regulă, contradictorii) şi în acest mod să 

se i-a o decizie, dacă nu singura corectă, atunci cel puţin 

suficient de argumentată. 

Nu vom uita că la alegerea soluţiei în condiţiile 

incertitudinii este imposibil de evitat riscul şi voluntarismul. 

Deseori problema se formulează: ce preţ trebuie să plătim pentru 

lipsa de informaţie, ca pe contul lui să mărim eficienţa soluţiei. 

Vom examina (fără a intra în detalii) aşa - numitele situaţii 

de conflict. In anumit sens şi problema cu câteva obiective 

(criterii) descrie o situaţie de conflict, fiecare obiectiv prezintă 

diferite cerinţe care, de regulă, sunt contradictorii. 

Teoria jocurilor este o teorie matematică a situaţiilor de 

competiţie (conflict). Scopul ei este elaborarea unor recomandări 

asupra comportamentului participanţilor la competiţie. Fiecare 

situaţie de conflict din practică e foarte complexă şi analiza ei se 

complică prin factori, care nu-s întotdeauna esenţiali pentru 

rezultat. Ca să facem posibilă analiza matematică a conflictului, 

se elaborează modelul lui matematic. Un aşa model se numeşte 

joc. De conflictul real jocul diferă prin aceea că el se desfăşoară 

conform unor reguli stabilite. 

Să introducem câteva noţiuni. 

Mișcare -Vom numi alegerea de către jucător a unei acţiuni 

prevăzute de către reguli şi efectuarea ei. 

Strategie - O totalitate de reguli, ce determină alegerea 

variantei de acţiune la o mişcare a jucătorului în funcţie de 

situaţia creată. 

Strategie optimală - Este aceea care îi garantează 
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jucătorului situaţia cea mai bună, deci cîştigul maximal. 

Problema teoriei jocurilor constă în găsirea strategiilor 

optimale ale jucătorului. Premisa de bază, reieşind din care se 

stabilesc strategiile optimale, constă în faptul că adversarii sunt 

cel puţin tot atât de raţionali ca şi jucătorul, care face totul ca să-

şi ajungă scopul - să cîştige. Joc cu sumă nulă 

Joc cu sumă nulă - este jocul în fiecare partidă a căruia, 

suma câştigurilor este egală cu 0 (fiecare câştigă pe contul 

altora). Pentru a ilustra ideea, vom examina un joc finit pentru o 

pereche de jucători cu suma nulă. 

Fie G  un joc la care participă jucătorii A  şi B , ce au interese 

opuse: câştigul unuia este egal cu pierderea altuia. Fiindcă 

câştigul lui A  este egal cu câştigul lui B  cu semnul opus, ne 

putem interesa numai de câştigurile a  ale lui A .  Este clar ca A  

vrea să maximizeze a  iar B  - să minimizeze a .  

Notăm prin a i j  câştigul lui A  dacă va folosi strategia A i ,  iar 

adversarul - strategia B j .  Dacă sunt cunoscute toate câştigurile 

pentru fiecare pereche de strategii A i B j ,  putem prezenta jocul G  

în formă de matrice. 
 

 B 1 B 2 … B j     … B n  
A1 

 

a  1 1    a  1 1    … a  1 j        
… 

a  1 n    

A2 

 

a  2 1    a  2 2    … a  2 j       … a  2 n    

…. …. …. … ….     
…. 

…. 

Ai 

 

a  i 1    a  i 2    … a  i j        
… 

a  i n    

…. …. …. … ….    
…. 

…. 

Am 

 

a  m 1    a  m 2    … a  m j        
… 

a  m n    
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Matricea câştigurilor unui joc pe care îl examinăm în 

calitate de exemplu este dată mai jos. 

Jucătorul A poate obţine câştigul maximal (10) dacă 

acţionează conform strategiei A3. Dacă A alege această strategie, 

oponentul poate alege strategia B3 şi atunci câştigul lui A va fi 

numai 1. 

Amintim, că în teoria jocurilor trebuie să alegem o astfel de 

strategie, încât câştigul nostru minimal (ne identificăm cu A )  să 

fie cât mai mare. Acest mod de acţiune se numeşte principiul 

maxmin,  care înseamnă: acţionaţi astfel, ca la comportamentul 

cel mai nefavorabil pentru noi al adversarului să obţineţi câştigul 

maximal. Deci din toate a i , - câştigul minimal al liniei 

(strategiei) – alegeţi-l pe cel mai mare. 

Din toate strategiile - A4 ne garantează cel mai mare a  =  3. 

Acesta se numeşte câştigul garantat. Dacă acţionăm precaut, mai 

puţin nu vom obţine. Acest câştig se mai numeşte preţul de jos al 

jocului G .  In cazul dat a  = 3. Acum să încercăm să ne situăm pe 

poziţia adversarului. Dacă el (B) alege strategia B1, atunci 

alegem A3 şi vom obţine cîştigul 10 şi a.m.d. 

 

 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 a i  
A1 

 

4 6 5 2 3 2 

A2 

 

1 8 2 4 5 1 

A3 

 

10 5 1 7 7 1 

A4 

 

5 4 3 5 8 0 

   βj 10 8 5 7 8 - 

Completăm matricea cu linia βj în care sunt înscrise valorile 

maximale din coloniţe. Este clar că adversarul prudent va alege 

strategic care îi va garanta o pierdere cât mai mică. 
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Înseamnă că el va alege cel mai mic element β al liniei βj şi 

va f sigur că nu va pierde mai mult decît β nici într-un caz. β se 

numeşte preţul de sus al jocului. Până când jucătorii vor acţiona 

după o strategie “max min”, câştigul va fi a  43 = 3. Dar dacă unul 

din jucători nu va juca conform principiului cîştigului garantat 

situaţia se schimbă. 

Când apăruse teoria jocurilor se miza pe succese 

considerabile în soluţionarea situaţiilor de conflict. Spre regret, 

aceste speranţe s-au îndreptăţit doar parţial. Când scopurile 

jucătorilor nu sunt direct antagoniste, dar numai nu coincid, 

modelul se complică esenţial. Teoria se complică şi în cazul mai 

multor jucători. Cele expuse nu sunt decât o încercare de a trezi 

interesul spre o analiză a incertitudinii mediului decizional 

înainte de a lua o decizie argumentată. 

Pentru o abordare mai aprofundată decidentul (sau cel puţin 

consultantul în problema examinată) va trebui să cunoască 

metodele teoriei deciziilor statistice. Şi ultimul fapt: în teoria 

jocurilor se consideră că sunt cunoscute toate strategiile 

adversarului, nu se cunoaşte numai pe care o va folosi în partida 

dată a jocului dat. În conflictul real de obicei nu se cunoaşte lista 

strategiilor posibile ale adversarului. Poate cea mai bună soluţie 

ar fi să ne eschivăm de strategiile cunoscute, să-l uimim prin 

ceva nou, neprevăzut. 

Să examinăm încă un aspect al incertitudinii. În teoria 

jocurilor se examinează situaţia de conflict când se contrapun 

poziţiile, când contra noastră acţionează cineva, care se impune 

printr-o strategie bine calculată. Destul de frecvente sunt 

cazurile, când condiţiile depind nu de acţiunile conştiente ale 

adversarului sau ale altor participanţi ai conflictului, ci de 

realitatea obiectivă, care în aşa cazuri o vom numi natura.  S-ar 

părea că dacă lipseşte o contraacţiune conştientă, luarea deciziei 

este mai uşoară. Dimpotrivă, situaţia se complică. În jocul contra 

unui adversar conştient, raţional, elementul de incertitudine se 

clarifică, fiindcă noi “gândim” în locul adversarului, “luăm” în 
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locul lui decizia cea mai nefavorabilă pentru noi. În jocurile 

contra naturii un astfel de raţionament nu mai are argumentare 

deoarece nu se ştie cum se va comporta. Totuşi există unele 

procedee, ce ne ajută la analiză. 

Să examinăm un joc contra naturii. Noi (jucătorul A) avem 

m strategii posibile A1...Am. In privinţa mediului (naturii) facem 

n  presupuneri N 1 …. .N n .  La fel prin a i j  - vom nota câştigul 

nostru cînd folosim strategia A i  în presupunerea stării N j  a 

naturii. Primul pas care îl putem face (dacă avem posibilitate), e 

să micşorăm numărul strategiilor noastre. Examinăm un exemplu 

din matricea de mai jos. 

Vedem că câştigurile în strategia A 4  nu-s mai bune pentru 

nici o stare a naturii decât în A3, deci putem să renunţăm la 

strategia A 4 Comparând celelalte linii, putem spune că trebuie să 

folosim în toate cazurile strategia A 2 .  

 N1 N2 N3 N4 

A1 1 2 4 5 

A2 7 4 5 6 

A3 6 3 3 4 

A4 2 3 1 3 

Spre regret, nu putem face nimic pentru a micşora numărul 

strategiilor jucătorului N  (natura).  

Exemplu dat e construit special. Dar în viaţa cotidiană aşa 

cazuri practic nu se întâlnesc. Şi totuşi cum să procedăm? Fie 

cîştigul a i j  > a k l .  Care sunt cauzele? Fiindcă am ales bine 

strategia i ? Nu putem face această afirmaţie. E posibil că pur şi 

simplu starea N j  a naturii e mai convenabilă decât N l .  Ar fi bine 

de introdus un indicator, care nu numai că ar arătă câştigul în 

situaţia dată, dar şi cât de “reuşit” am acţionat în aşa condiţii. 

Introducem noţiunea de risc (sau regret)  r i j  a jucătorului A  

când foloseşte strategia Ai, în condiţiile N j .  Evident că dacă 

jucătorul A ar şti situaţia naturii N j , atunci va alege acea 
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strategie, care i-ar garanta câştigul maximal. Regretul (riscul) că 

s-a ales a i j  atunci când cel mai favorabil ar fi fost βj se va 

calcula prin  r i j =  βj - a i j .  Examinăm un exemplu cu matricea 

câştigurilor de mai jos. 
 N1 N2 N3 N4 

A1 

 

1 4 5 9 

A2 

 

3 8 4 3 

A3 

 

4 6 6 2 

βj  

 

4 8 6 9 

Calculăm matricea riscurilor (r i j ): 

 N1 N2 N3 N4 

A1 

 

3 4 1 0 

A2 

 

1 0 2 6 

A3 

 

0 2 0 7 

Examinînd matricea câştigurilor vedem că a 2 1  = a 2 4   = 3 şi 

din matricea câştigurilor stabilim că  r 2 1  = 1 și r 2 4 = 6. 

Deci alegînd strategia A 2, ca răspuns la starea N 1 ,  obţinem 

cîştigul 3, tot acelaşi câştig va fi şi dacă răspundem cu strategia 

A 2 la starea N 1, însă riscul este de 6 ori mai mare. 

Este firesc să micşorăm riscul (sau regretul). Alegerea unei 

strategii în cazuri concrete în mare măsură depinde de poziţia 

decidentului, de punctul lui de vedere asupra situaţiei. 

Inutil să sperăm că putem evita subiectivismul în problemele 

de luarearea deciziilor. Chiar și în cele mai simple cazuri cu un 

criteriu este imposibil de evitat, deoarece nimeni nu ne poate 
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garanta că nu va apărea cel puțin în alegerea criteriului, 

nemaivorbind de formularea subiectivă a modelului. 

Sunt cunoscute cîteva abordări reieşind din poziţia 

decidentului sau cîteva criterii de luare a deciziei. 

1. Criteriul Wald (max min) 

Conform acestui criteriu jocul cu natura se duce ca un joc cu 

un adversar conştient şi agresiv, care face totul ca să ne 

împiedice să obţinem succes. Se consideră optimală strategia 

prin care se garantează un cîştig, în orice caz nu mai mic decît 

preţul de jos al jocului cu natura. 

     
 

   
 

    

Aceasta este poziţia unui pesimism extrem, cînd ne orientăm 

la cele mai rele condiţii, ştiind că “mai rău nu va fi”. 

2. Criteriul Savaje (min max) 

Acest criteriu este şi el tot de pesimism extrem, însă e 

orientat nu la câştig, dar la risc (sau regret). 

     
 
   
 

    

Esența acestei abordări constă în faptul că se evită un risc 

mare la adoptarea deciziei, sau se micşorează regretul că nu s-a 

recurs la cea . nai favorabilă alegere. 

3. Criteriul Hurwicz (pesimism-optimism) 

Acest criteriu recomandă jucătorului să nu se conducă nici 

de un pesimism extrem, nici de un optimism exagerat. Conform 

acestui criteriu strategia se alege din condiţia: 

     
 

     
 
            

 
     

unde h  este numit coeficientul pesimismului, 0 < h  < 1; pentru 

h  = 1 criteriul Hurwicz se transformă în criteriul Wald, pentru 

h  = 0 într-un criteriu de optimism extrem. 

Apare întrebarea: dacă alegerea criteriului este subiectivă, se 
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mai poate vorbi de o argumentare ştiinţifică a alegerii strategiei? 

Intr-adevăr, alegerea strategiei (luarea deciziei) în condiţii de 

incertitudine întotdeauna este convenţională, subiectivă, însă 

metodele matematice sunt utile şi în aceste condiţii, elucidând 

mai profund situaţia, iar decidentul primește un sfat argumentat. 

Să examinăm un exemplu preluat de la E.Wentzel. 

 

La prima vedere nu putem să alegem care din strategiile  

A 1 ,  A 2,  A3, A4 le putem aplica. Să încercăm să alegem 

aplicând consecutiv strategiile Wald, Savaje, Hurwicz (în 

ultimul caz vom lua h  =  0,6). 

Dacă folosim criteriul Wald calculând minimurile pe fiecare 

linie se află max aj se stabilește că strategia A3 este cea mai 

bună. Câştigul garantat este 25, cu toate că se poate obţine şi 

câştig maximal 80. 

Criteriul Savaje 
 

Trecem la matricea riscurilor (regretelor). Pentru aceasta în 

 N 1  N2 N 3 a i  

A1 
A2 
A3 
A4 

20 

75 

25 

85 

30 
20 

80 

5 

15 

35 

25 

45 

15 
20 

25 

5 

βj 85 80 45  

 

 N1 N 2 N3 γi 

A1 
A2 

A3 
A4 

65 

10 

60 

0 

50 

60 

0 

75 

30 

10 

20 
0 

65 

60 

60 
75 
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matricea câştigurilor aflăm elementul max (βij ) în fiecare 

coloană și calculăm  regretele  rij= βj - aij 

Adăugăm o coloană suplimentara         
                   

 rij 

Sunt două alternative A2 şi A3 care garantează un risc 

minimal, deci A2 şi A3 sunt optimale conform criteriului Savaje. 

Dacă folosim criteriul Hurwicz (h = 0,6). Mai adăugăm 

încă două coloane la matricea câştigurilor, unde  

a i  =  min a i j ;   ω i  = max a i j     şi h i  = ha i  +(1 -h ) ω i .  

 N 1 N 2 N 3 a i  ω i  h i  

A1 20 30 15 15 30 21 

A2 75 20 35 20 75 42 

A3 25 80 25 25 80 47 

A4 85 5 45 5 85 35 

Conform criteriului Hurwicz, max h i  se obţine pentru 

strategia A 3 .  Toate trei criterii ne vorbesc în favoarea strategiei 

A 3 ,  pe care o putem alege. 

Însă mai frecvente sunt cazurile cînd fiecare criteriu 

recomandă altă strategie. In aşa cazuri dacă lipseşte o informaţie 

suplimentară nici in procedeu matematic nu poate ajuta să se 

aleagă univoc strategia optimală. 

In funcție de experienţă, cunoştinţele şi chiar caracterul 

decidentului, dânsul va alege strategia, care în mai mare măsură 

satisface preferințele sale sau, din anumite considerente, îi 
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convine mai mult. Să nu uităm că orice decizie poate şi trebuie 

reexaminată, daca s-a obţinut o informaţie suplimentară. 

2.4. Alternative 

Pentru soluţionarea problemei este necesar ca decidentul să 

aleagă cea mai “bună” din alternative. Pentru majoritatea 

problemelor complexe încercarea de a examina toate 

alternativele posibile poate fi nu numai neraţională, dar şi 

imposibilă. Însă examinarea minuţioasă a tuturor alternativelor 

posibile în starea de tensiune decizională e absolut necesară, ca 

să nu se piardă soluţia optimală. Carol cel Mare (Magnificul) a 

găsit o a treia alternativă posibilă neevidentă pentru toţi ceilalţi: 

a luat coroana din mâinile papei şi şi-a pus-o singur pe cap. 

Altfel, trebuia să accepte să fie încoronat de papă și să fie 

dependent sau să renunţe la coroană. Folosirea următoarelor 

două reguli ar putea ajuta decidentului să scoată în evidenţă toate 

alternativele posibile. 

1) Alternativele posibile să fie examinate pentru a stabili că 

lista lor este completă; 

2) Alternativele posibile să fie prezentate într-o formă 

accesibilă de trecere în revistă şi comparare între ele. 

După formarea listei alternativelor de soluții este necesar de 

evaluat fiecare din ele. Este util de pus în corespundere fiecărei 

patru estimări costurile, beneficiul (dacă este posibil - cantitativ), 

neajunsurile și consecințele negative. Această modalitate ajută 

decidentul să excludă o parte din variantele neperformante și să 

examineze numai alternativele viabile. De regulă, cei ce 

promovează o soluție vorbesc în primul rând de beneficii 

neglijând (involuntar sau intenționat) costurile și, mai ales, 

consecințele nefavorabile. 

Pentru probleme cu un număr nu prea mare de alternative 

posibile se poate recomanda metoda tabelelor morfologice 

propusă de Fritz Zwicky sau una din câteva modificări propuse 

de dânsul. 
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Metoda numită caseta morfologică constă din următorii 

pași: 

1. formularea exactă a problemei care trebuie rezolvată; 

2. evidențierea și descrierea tuturor opțiunilor pe ar putea intra în 

decizia problemei; 

3. elaborarea matricei multidimensionale a problemei (casetei 

morfologice) care conține toate soluțiile; 

4. analiza și evaluatrea atentă a tuturor variantelor ce se conțin în 

caseta morfologică în privința permisibilității;  

5. selectarea cele mai bune soluții. 

Folosind tabelul morfologic decidentul poate fi mai sigur, că 

nu s-au omis unele alternative, printre care ar putea fi şi cea mai 

convenabilă, dacă acest tabel a fost format corect. Însa, ca şi în 

exemplul cu Carol cel Mare, soluţia optimă a unei probleme 

poate fi o alternativă mai puţin evidentă. Pentru a fi încredinţat 

că nu s-a omis o variantă care poate fi printre cele mai bune, un 

decident experimentat va folosi şi alte metode. 
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Capitolul 3. Metode matematice de ordonare şi 

selectare a alternativelor 

3.1. Modelarea matematică - o metodă de studiere și 

soluționare a problemelor pentru fundamentarea 

deciziilor 

În procesul de cercetare modelarea se folosește încă din 

antichitate, însă succesul și recunoașterea rolului ei practic în 

toate ramurile științei contemporane le-a obținut abia în secolul 

al XX-lea, când s-a stabilizat un sistem unic de noțiuni și o 

terminologie unică. Termenul "model" este larg folosit în multe 

domenii ale activițații umane, deseori având o multitudine de 

sensuri. 

Prin model vom înțelege un obiect ajutător, în multe cazuri 

special construit, pentru a ușura cercetarea și obținerea de noi 

cunoștințe despre obiectul original, care poate fi un fenomen, 

sistem, proces, sau problemă. 

Cu alte cuvinte modelul reprezintă o imagine a realității, o 

reflectare a ei, o reprezentare cu ajutorul căreia putem înțelege și 

studia fenomenul, procesul, sistemul care ne interesează. 

Obiectul special construit (modelul) poate fi material sau 

imaginar. Noțiunea de model în ultimul timp se utilizează atât de 

frecvent, încât este necesar să precizăm că o vom folosi numai în 

sensul încetățănit în metoda de cercetare numită modelare. 

Prin modelare vom înțelege studierea obiectului supus 

cercetării prin studierea modelului. Procesul modelării include: 

cercetătorul (subiectul); obiectul cercetării; modelul ce 

condiționează relațiile între cercetător și obiectul cercetat. 

Modelarea se numește materială atunci în cazul când se 

cercetează modelele cu caracter material, construite special de 

către cercetător sau alese din mediul înconjurător. 

Modelarea imaginară sau ideală se deosebește principial de 

modelarea materială prin faptul că se bazează pe o legătură 
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imaginară între model și obiect nu și pe analogie. Convențional 

modelarea ideală poate fi împărțită în două grupe: modelarea 

formalizată și modelarea intuitivă. Schemele, desenele, graficele, 

formulele etc. sunt exemple de modele formalizate. Cel mai 

important gen de modelare formalizată este modelarea 

matematică care se va expune mai detaliat. 

Orice raționament care nu folosește modele formalizate (nu 

se formulează modelul) și se bazează numai pe experiența și 

intuiția cercetătorului poate fi considerat ca o modelare intuitivă. 

Un răspuns general la întrebarea inevitabilă: de ce în baza 

proprietăților modelelor se fac concluzii despre proprietățile 

obiectelor, nu există. Această problemă se cere analizată în 

fiecare caz concret, în special atunci când se folosesc metodele 

modelării ideale. Și totuși, care sunt cauzele utilizării pe scară 

largă a metodelor modelării în cercetare, deși problema de 

stabilire a corespunderii între model și obiectul cercetat este 

destul de dificilă? 

În primul rând, modelele se construiesc astfel ca să fie mai 

comode, mai simple decât obiectul original. Există cazuri când 

comportamentul unor sisteme, unor fenomene poate fi studiat 

numai cercetând modelele lor. 

În al doilea rând, în modele se reproduc numai momentele 

cele mai esențiale, mai importante pentru scopurile cercetării 

date, fapt, ce permite să se evidențieze factorii care influențează 

proprietățile fenomenelor, comportamentul obiectului.  

Deci pentru diferite scopuri ale cercetării obiectului pot fi 

construite diferite modele. Modelele posedă o deosebită valoare 

generalizatoare și exploratoare și permit aprofundarea 

cunoașterii unor procese ce țin de trecut, prezent și viitor, însă 

modelul nu poate da o reflectare exhaustivă a obiectului studiat, 

întotdeauna exzistând și laturi ale fenomenelor, care nu sunt 

descrise de modelul elaborat. De aceea orice model înlocuiește 

în cercetare originalul numai într-un sens strict limitat. 

Pentru a folosi metodele matematice în analiza unor 
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fenomene sau a funcționării unor obiecte, sisteme sau procese 

este necesar de a avea o descriere a lor într-un limbaj 

mathematic. Iar aceasta, la rândul sau, impune acumularea 

cunoștințelor necesare pentru elaborarea modelului mathematic. 

Modelul nu poate fi mai bun decât ipoteza în baza el este 

elaborat. Și dacă modelul este construit greșit, nu putem aștepta 

rezultate adecvate. 

Procesul de obținere a cunoștințelor despre un sistem 

(obiect) presupune în primul rând observarea funcționării lui în 

rezultatul căreia se acumulează informația necesară după care 

urmează analiza, evidențierea esențialului din această informație, 

descrierea abstractă, generalizarea și elaborarea teoriei(deci a 

modelului) și concluziilor care, fiind verificate în activitatea 

practică, devin utile și putem afirma că în anumită măsură 

cunoaștem obiectul. Vorbind de evidențierea esențialului, 

descrierea și elaborarea modelului trebuie să conștientizăm că 

cunoștințele noastre nu sunt complete - ele reflectă numai o parte 

din particularități deci și modelul va putea fi utilizat  în limitele 

în care descrierea abstractă (sistemul de axiome și algebra care 

reflectă regulile ce stabilesc operațiile admisibile) a fost 

surprinsă corect.  

Vorbind de dificultățile în aplicarea metodelor matematice 

în luarea deciziilor trebuie să conștiintizăm că cele mai mari sunt 

nu în algoritmii și metodele  de calcul (cu toate că și ele exsistă), 

ci în cea de conținut, adică în trecerea de la descrierea verbală la 

cea în termini matematici. 

O altă dificultate constă în găsirea răspunsului la întrebarea 

în ce măsură se poate utiliza modelul elaborat pentru analiza 

funcționării obiectului (și de ce, în baza căror raționamente), 

deoarece nu exsistă nici principiile de verificare a gradului cât de 

adecvat este modelul. Iar rezultatul unei decizii se poate constata 

doar după ce ea a fost realizată. Realizarea deciziei, de regulă, se 

efectuiază de alte persoane, care la rândul lor, pot avea rezerve 

în implementare și pot vedea rezultatul deciziei prin altă optică 
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de cât decidentul. 

Modelarea luării deciziilor este extrem de dificilă. Pentru a 

elabora modele adecvate a unor procese sociale este necesar să 

fie corect descrise scopurile unor grupuri de persoane, ale 

factorilor ce influiențează aceste scopuri, ale conflictelor ce apar 

în societate și a modului de aplanare a lor. 

Punctul de pornire în cercetarea unui obiect este situația 

empirică, care pune în fața cercetătorului problema, soluția 

căreia trebuie găsită. Însă întotdeauna odată cu formularea 

problemei se desfășoară procesul evidențierii particularităților de 

bază, mai esențiale, ale fenomenului. Când factorii esențiali sunt 

depistați, următorul pas constă în transpunerea acestor factori în 

limbajul noțiunilor și mărimilor matematice și postularea 

relațiilor dintre aceste mărimi. De regulă, acesta este cel mai 

dificil stadiu al procesului modelării, pentru care nu se pot 

propune recomandări generale. 

După construirea modelului, el trebuie supus unui control. 

În realitate, chiar și în procesul formulării problemei într-o 

anumită măsură se verifică, dacă modelul este adecvat. Toat 

istoria dezvoltării științelor naturale constă în înlăturarea 

discordanțelor între experiența directă (totalitatea faptelor 

observate) și schemele logice formale (teoriile) menite să le 

lămurească. Din câteva scheme se alege aceea care interpretează 

mai perfect și mai simplu faptele observate. Einstein considera 

că concordanța între teorie și datele experimentale, numită 

criteriul justificării externe, este condiție necesară, însă nu și 

suficientă a unei teorii corecte. Alt criteriu, la care apela încă 

Descartes, numit de Einstein criteriul perfecțiunii interne, poate 

fi lămurit prin naturaleța și simplitatea logică a premiselor 

teoriei. Ecuațiile și alte relații matematice, formulate în model, 

permanent se compară cu situația inițială. Există câteva aspecte 

pentru a verifica, dacă modelul este adecvat. 

În primul rând, însăși baza matematică a modelului (care 

constituie esența lui) trebuie sa fie necontradictorie și să se 
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supună legităților logicii matematice. 

În al doilea rând, veridicitatea modelului depinde de 

calitatea (aptitudinea) de a descrie adecvat atât situația inițială, 

cât și comportamentul sistemului la acțiunile mediului. Se poate 

verifica dacă modelul elaborat este adecvat și prin metode 

indirecte. Astfel, soluția depinde în aceeași măsură de criteriile 

formulate de autorul modelului și de stabilirea caracteristicilor 

situației inițiale. 

Modelul matematic reprezintă o simplificare a situației 

reale. O simplificare semnificativă se obține atunci când 

particularitățile neesențiale se omit și problema inițială complexă 

se reduce la o problemă idealizată, care poate fi supusă unei 

analize matematice. Lucrul cercetătorului nu se termină odată cu 

obținerea rezultatului modelării. El trebuie să-l traducă din 

limbajul matematic în cel al pesoanei cereia este destinată 

soluția, deci în noțiunile și terminii limbajului în care a fost 

formulată inițial problema. 

Modelul matematic al obiectului, formulat ca o problemă 

matematică, include: caracteristicile obiectului studiat, care 

trebuie găsite (mărimile necunoscute), condițiile de schimbare a 

mediului în care funcționează obiectul, caracteristicile cunoscute 

ale obiectului (parametrii). 

În procesul modelării matematice obiectivul cercetării se 

înlocuiește cu unul sau câteva criterii. Soluția se caută din 

mulțimea celor admisibile care minimizează (sau maximizează) 

valorile criteriilor. Prin optimalitate se înțelege o noțiune strict 

determinată de un comportament rațional, ce permite alegerea 

din mulțimea variantelor admisibile de acțiune a uneia sau 

câteva “mai bune” sau cel puțin înlăturarea unora din ele 

calificându-le drept neraționale. 

Persoana nu are un criteriu obiectiv de raționalitate în formă 

explicită, însă acest criteriu se însușește de fiecare individ în 

rezultatul balanțării în procesul evoluției între “a fi” și “a nu fi”. 

Cu toate că luarea deciziilor este un proces, ce poate fi 
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comparat prin caracterul și complexitatea sa cu raționamentul 

uman, noi vom considera luarea deciziilor un act de alegere a 

unor alternative dintr-o mulțime dată. 

Asemenea îngustare a problemei este justificată prin faptul 

că există multe probleme reale de așa tip și chiar pentru ele 

problema este complicată. Pe de altă parte și un process mai 

general de luare a deciziilor poate fi reprezentat ca o 

consecutivitate de alegere a alternativelor, deci în anumit sens se 

reduce la cazul expus. 

Este necesar să se conștientizeze rolul criteriilor ca 

instrument de măsurare a gradului de satisfacere a obiectivului 

(sau obiectivelor, când sunt câteva) și să nu se confunde 

obiectivele cu criteriile. Se poate afirma că acest lucru este un 

moment-cheie în procesul modelării, deoarece, fiind formulată 

problema, procesul soluționării ei depinde numai de aparatul 

matematic. 

Modelele matematice pot fi explorative și normative. 

Diferențierea se poate face în funcție de faptul, la care din doua 

întrebări răspunde modelul: “ce ar fi dacă?” (What if . . . ?) - 

modelul explorativ sau “cum să …?” (How to…?) - modelul 

normativ. Clasificarea modelelor matematice în modele de 

optimizare și simulare evidențiază aceleași distincții dintre 

normativ și explorativ. Prin simulare se descrie comportamentul 

unui obiect (sistem) reprezentat prin modelul său, aplicându-i  

diferite variante de intrări (caracteristici ale condițiilor de 

schimbare a mediului). În acest mod se răspunde la întrebarea 

“ce ar fi dacă…?”. 

Optimizarea constă în atașarea unor criterii la modelul 

obiectului și rezolvarea problemei de extremum. Soluția 

optimală reprezintă strategia de conducere a obiectului pentru a 

obține obiectivul pus.  

Astfel se răspunde la întrebarea  “cum să . . . ?”. 
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Schema procesului modelării 

3.2. Simularea 

Simularea este un proces de elaborare a modelului unui 

sistem real sau preconizat și de efectuare a experimentelor cu el 

în scopul înțelegerii comportamentului sau evaluării strategiei 

acțiunilor cu sistemul examinat. Simularea permite să se 

analizeze posibilitățile și comportamentul sistemului 
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(procesului) fără a construi și experimenta cu un sistem real, 

lucru ce poate fi costisitor (experimentele cu funcționarea unei 

întreprinderi sau ramuri), periculos (experimentarea regimurilor 

de funcționare a unui reactor atomic), sau imposibil (aprecierea 

consecințelor aplicării armei bacteriologice, chimice etc.) din 

motive umanistice sau de altă natură. 

Utilizatori ai sistemelor de simulare sunt proiectanții de 

sisteme și procese, managerii - pentru a studia reacția companiei 

la unele schimbări preconizate, politicienii - pentru a examina 

tendințele sociale la introducerea unor noi legi etc. 

Simularea este un instrument performant de învătăre pentru 

operatorii unor sisteme complexe cum să acționeze în situații 

excepționale și a managerilor pentru a studia mai profund 

sistemul condus și a însuși unele deprinderi și reacții la 

schimbarea regimului de activitate și la acțiunile din exterior 

asupra sistemului condus. 

Printre prioritățile simulării sunt: 

 posibilitatea construirii unor modele complexe cu un 

număr foarte mare de relații dinamice și elemente stocastice 

corelate între ele; 

 “comprimarea timpului”. Este posibilă studierea într-un 

timp scurt a comportării sistemului pe o lungă durată; 

 particularitate esențială a simulării este posibilitatea 

studierii în dinamică a sistemului examinat prin trecerea 

(continuă sau în momente discrete de timp) de la o stare la 

alta. 

Drept neajunsuri ale simulării putem menționa: 

 ca și în modelele matematice de optimizare, din cauza 

complexității sistemelor reale, nu se includ toate detaliile 

și se omit unele relații între variabile, care totuși au o 

anumită inuență asupra rezultatelor modelării sistemului. 

Erorile, ce apar din această cauză, sunt foarte greu de 

apreciat; 
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 tendintă de a include cât mai multe detalii în modelul de 

simulare s-ar părea că conduce la o descriere mai adecvată 

a sistemului, însă inexactitatea datelor de intrare 

diminuează acest efect și mărește probabilitatea unor 

rezultate greșite; 

 aprecierea gradului de corespundere a modelului de 

simulare sistemului examinat este foarte dificilă. 

Modelele de optimizare au un mare dezavantaj, ce reiese din 

presupunerea că se cunoaște apriori dependența între parametrii 

de intrare și de ieșire. 

Simularea poate fi utilizată când o așa dependență este 

foarte complicată sau nu se cunoaște. 

Ca și în cazul general al modelării matematice, constructorul 

modelului este cel ce decide, care elemente și factori au o 

importanță majoră asupra descrierii adecvate de către model a 

sistemului studiat și obținerii rezultatelor, ce ar corespunde 

obiectivelor cercetării sistemului. 

Construirea oricărui model matematic este subiectivă, 

fiindcă depinde de: 

 gradul de percepție de către cercetător (constructorul 

modelului) a funcționării sistemului real sau proiectat și 

interacțiunii lui cu mediul (alte sisteme cu care cel cercetat 

are conexiune), modul în care sau stabilit frontierele 

sistemului, gradul de detalizare a elementelor sistemului 

incluse în model; 

 scopul cercetării, care poate fi formulat în dependență de 

viziunea proprie a problemei. 

Simularea presupune următorii pași: 

 formularea problemei cu ajutorul modelului de simulare și 

definirea obiectivelor cercetării; 

 stabilirea elementelor (obiectelor, subsistemelor) ce vor fi 

incluse în model, relațiilor lor și a restricțiilor; 
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 conștientizarea frontierelor modelului, relațiilor omise și a 

gradului lor de inuență asupra rezultatelor cercetării, deci 

stabilirea preciziei rezultatelor; 

 stabilirea criteriilor eficienței sistemului ca măsura a 

gradului de atingere a obiectivelor; 

 stabilirea alternativelor posibile; 

 determinarea intrărilor modelului (ca o submulțime a 

alternativelor posibile), în baza cărora se va judeca despre 

funcționarea sistemului cercetat; 

 elaborarea produsului-program de realizare a modelului pe 

calculator (varianta de calcul a modelului de simulare); 

 verificarea, validarea și acreditarea modelului; 

 elaborarea proiectului experimentului de calcul; 

 efectuarea experimentului; 

 analiza rezultatelor; 

 corectarea (în caz de necesitate) a modelului. 

Aplicațiile vaste ale simulării au generat schimbări esențiale 

în tehnologia simulării, care oferă utilizatorilor din diferite 

domenii posibilitatea folosirii instrumentelor elaborate în 

scopurile soluționării mai rapide, mai economicoase ale 

problemelor sale. 

3.3. Probleme multicriteriale 

Cercetările operaţionale au apărut din necesităţi practice şi 

la prim etapă problemele ce se examinau erau preponderent cu 

un singur criteriu. Pe parcursul studierii unor probleme reale s-a 

văzut că pentru lua decizii, care ar satisface necesităţile practice, 

este necesar ca calitatea deciziei să fie evaluată cu un ansamblu 

de criterii. 

Caracterul specific al problemelor multicriteriale constă în 

prezenţa incertitudinii, condiţionate de lipsa informaţiei care ar 

permite să se găsească compromisul între estimările conform 

diferitelor criterii. Lipseşte informaţia ce ar permite să se 

estimeze obiectiv consecinţele alegerii deciziei concrete. 
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In problemele cercetării operaţionale valoarea funcţiei 

obiectiv poate fi calculată pentru orice alternativă (orice punct al 

domeniului de existenţă). 

Trăsătura specifică distinctă a problemelor multicriteriale  și 

anume că nu toate criteriile sunt numerice le plasează într-o clasă 

de probleme pentru care lipsa de informaţie obiectivă este 

principial de neânlăturat şi pentru care sunt necesare mijloace 

specifice de analiză 

Caracteristica principală a problemelor multicriteriale de 

optimizare este că criteriile parțiale sunt contradictorii, și anume, 

îmbunătățirea unuia conduce la o înrăutățire a altor criterii. 

Astfel de criterii (parametri de ieșire), se numesc conflictuali. 

Soluționarea problemelor multicriteriale de optimizare 

necesită metode specifice.  

Să examinăm aceste aspecte mai detaliat. 

Soluții incomparabile.  

Principala dificultate în analiză logică a problemelor 

multicriteriale este că  la acestea, spre deosebire de problemele 

cu criteriu, apare efectul incomparabilității soluțiilor.  

Spre exemplu în rezultat obținem câteva soluții ce nu pot fi 

îmbunătățite (nedominate) dar despre care nu vom ști care este 

cea mai bună. În așa cazuri ne confruntăm cu o incertitudine 

generată de dorința decidentului de a obține obiective 

contradictorii și nu de incertitudinea indusă de acțiunea 

mediului. Ea poate fi numită incertitudine valorică și prezintă o 

problemă conceptuală dificilă. 

Normalizarea criteriilor. 

Deoarece criteriile sunt de natură diferită sunt măsurate în 

unități diferite, dimensiunile lor nu sunt comparabile fapt ce face 

imposibilă compararea calitatea soluției alese conform fiecărui 

criteriu în parte. Se evită acest impediment prin normalizare care 

este o operație de transformare a scărilor criteriilor locale în 

adimensionale. Fără a normaliza criteriile este imposibilă 
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formarea unui criteriu aditiv de optimalitate. Cu ajutorul 

normalizării se elaborează algoritmi de îngustare a mulțimii 

inițiale a soluțiilor admisibile. 

Alegerea principiului optimalității înseamnă definirea unor  

reguli conform cărora s-ar putea stabili că o soluție este mai 

bună decât alta. Selectarea principiului optimalității este 

problema principală a optimizării vectoriale. Descrierea formală 

a principiul optimalității (criteriilor "corectitudinii soluțiilor") 

este o problemă grea deoarece obiectivele în problemă sunt de 

diferită natură și deseori contradictorii, criteriile depind nu 

numai de caracterul problemei dar și de imparțialitate în 

stabilirea lor. 

Dificultăți în alegerea soluției pot apărea și în însăși 

formularea problemei. Sunt cazuri când se dorește să  se obțină 

rezultate nerealiste (profit maxim cu un risc minim, în cel mai 

scurt timp posibil cu cheltuieli minimale și o calitate maximă 

etc.) 

Relații de dominare Pareto. Pareto optimalitate.  

În știință și tehnologie suficient de frecvent apar probleme 

multicriteriale de optimizare relevante, care necesită optimizarea 

concomitentă a  mai multe caracteristici (criterii). Piatra de 

temelie în conceptul de optimizare multicriterială sunt 

alternativele Pareto optimale (nedominate), deoarece căutarea 

unei alternative acceptabile ("optime"), care ar fi soluția 

problemei multicriteriale de optimizare, trebuie efectuată pe o 

mulțime de alternative nedominate. 

Pareto optimalitate înseamnă că nu poate îmbunătăți un 

criteriu, fără a degrada cel puțin unul dintre ceilalți. 

Vom încerca să lămurim ce este optimalitatea Pareto. 

Pentru problema cu un criteriu dacă este dat domeniul D pe 

care e definită funcția f(X) – funcția obiectiv (criteriu). problema 

de optimizare are forma  
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min f(X), XD 

Punctul X1D se numește optimal (nedominat) dacă nu 

există un punct X2D, pentru care f(X1)>f(X2).  

Analogic în problemele de optimizare multicriterială se 

poate de exclus din domeniul D acele puncte care nu sunt printre 

cele mai bune.  

În genere optimizarea multicriterială o putem considera 

drept descrierea în mulțimea D a unei noi submulțimi D0, deci 

îngustarea mulțimii D până la D0  D. 

Pentru fiecare soluție XD estimările fiecărui criteriu, deci 

setul (F1 (X), F2 (X), ..., Fm  (X)), este o estimare vectorială a 

soluției X. Estimarea vectorială a lui X conține informația 

completă cu privire la valoarea (utilitatea) deciziei date pentru 

decident și compararea oricăror două soluții se înlocuiește prin 

comparația estimărilor lor vectoriale. Să convenim că la 

optimizarea multicriterială orim să obținem valori mai mici ale 

fiecărui criteriu parțial Fi (X). 

Să presupunem că există două soluții X1 și X2 din care X1 

este o decizie mai bună (mai preferabilă, eficientă) care domină 

soluția X2, dacă Fi (X1)  Fi (X2) pentru toți  i = 1,… m, și cel 

puțin pentru unul dintre criteriile j are loc inegalitatea strictă 

Fi (X1 ) < Fi (X2) . 

Vom numi soluția X2 dominată dacă există o soluție X1, nu 

mai rea decât X2, deci, pentru orice funcție Fi, i = 1,… m, ce se 

optimizează, 

Fi (X2)  Fi (X1), la maximizarea funcției Fi și 

Fi(X2)  Fi (X1), la minimizarea funcției Fi. 

Strategia X1D se numește eficientă (Pareto optimală)  dacă 

nu există o strategie X2D  așa că Fi(X2)  Fi(X1), i = 1,… m,  

F(X2)  F(X1). Cu alte cuvinte dacă o soluție nu este dominată de 

nici una alta, ea se numește optimală Pareto sau nedominată. 
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Strategia X1D este numita eficientă (Pareto optimală), în 

cazul în care nu există nici o altă strategie X2D astfel încât  

Fi (X2)  Fi (X1), i = 1,… m; și  F (X2)  F (X1);  

sau în cazul în care decizia nu este dominată de nici o altă 

soluție, atunci ea se numește nedominată sau Pareto optimală. 

Evident că nu are nici un sens de a menține decizia X2 în D 

deoarece este dominată de soluța X1. Deci vom elimina decizia 

X2 ca necompetitivă.  

Ca urmare a unor astfel de proceduri de respingere a 

deciziilor nefavorabile,evident necorespunzătoare, mulțimea D 

se reduce se păstrează numai soluțiile eficiente caracterizate prin 

faptul că nici pentru una din ele nu există o soluție dominantă. 

Mulțimea acestor puncte se numește mulțimea punctelor Pareto 

optimale. 

Mulțimea de puncte Pareto optimale se situează între 

punctele optime obținute prin rezolvarea problemelor de 

programare matematică pentru fiecare criteriu parțial. Punctele 

Pareto optimale le  notăm cu litera P (PD). 

Mulțimea estimărilor vectoriale ce corespund unei mulțimi 

de puncte eficiente, se numește domeniul compromisurilor 

(mulțimea de negociere) sau mulțimea Pareto în domeniul 

criteriilor pe care le vom nota YP (YP YD). 

Mulțimea estimărilor vectoriale ce corespund unei mulțimii 

de soluții dominate se numește domeniul de consimțământ Yc. În 

Yc nu sunt contradicții între criteriile de optimalitate private, 

deoarece fiecare punct din XD poate fi modificat în așa mod 

încât  se vor îmbunătăți în același timp toate criteriile parțiale. 

Dacă domeniul criteriilor YD constă numai din punctele  

domeniului de consimțământ Yc, atunci există un singur punct 

XoptD, în care toate criteriile parțiale sunt coordonate, în sensul 

că, deplasândune spre  punctul Xopt toate Fi(X) i = 1,… m,   se 

vor îmbunătăți concomitent. Toate criteriile parțiale au minimum 

în punctul Xopt. Acest punct se numește soluția optimală și 
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valorile tuturor criteriilor parțiale atingând minimul. 

Pareto optimalitate înseamnă că nu se poate îmbunătăți 

valoarea unui criteriu, fără a degrada cel puțin unul dintre 

celelalte. 

Pentru problemele multicriteriale trebuie să subliniem 

deosebirea între problemele multiobiectiv şi problemele 

multiatribut. Problema este de tip multiobiectiv dacă mulţimea 

soluţiilor admisibile, generată de restricţii, este infinită şi 

criteriile de optimalitate se prezint; sub formă de funcţii obiectiv, 

care trebuie să fie maximizate (minimizate). 

Problemele, pentru care mulţimea soluţiilor admisibile este 

finită iar fiecare variantă (soluţie) se compară conform unui set 

de criterii (numerice sau calitative), le vom numi probleme 

multiatribut sau probleme de analiză multicriterială.  

Rezolvarea acestor probleme constă în compararea şi 

ordonarea (completă sau parţială) variantelor şi alegerea aceleia, 

care satisface maximal mulţimii criteriilor. 

Despre rezolvarea problemelor de tip multiobiectiv unde se 

folosesc metode apropăiate domeniului programării matematice 

care, în caz general, determină un optim multicriterial unic am 

vorbit deja în compartimentul “Relații de dominare Pareto. 

Pareto optimalitate”. 

Termenul optimizare multicriterială presupune că variantele 

sunt caracterizate complet de către evaluările sale conform 

mulţimii criteriilor. Dacă sunt şi alte considerente, care 

influenţează asupra optimalităţii variantelor, înseamnă că există 

careva criterii ce nu au fost formulate sau problema nu este din 

domeniul examinat. 

Pentru problemele multiatribut (analiza multicriterială), 

există metode specific și fiecare din ele pot conduce la soluţii 

diferite în dependenţă de concepţia, care fundamentează metoda. 
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3.4. Ordonarea alternativelor în analiza 

multicriterială 

Cum s-a menionat, problemele de analiză multicriterială 

(problemele multiatribut) constau în alegerea dintr-o mulțime 

finită de alternative X = {X1, X2,…,Xn} a uneia, care, conform 

unui ansamblu de k criterii С= {C1, C2,…Cn} este mai 

preferabilă. 

Criteriile, în baza cărora se fac evalurile alternativelor, pot fi 

numerice și calitative. În unele probleme reale este posibilă 

ordonarea criteriilor după importanța, ce le-o atribuie decidentul, 

în altele-nu se cunoaște importanța criteriilor pentru obținerea 

soluției preferabile. 

Pentru diferite cazuri sunt elaborate metode de analiză 

multicriterială în care un rol esențial î-l are natura criteriilor și 

relațiile dintre criterii. 

Una din metodele cele mai frecvent utilizate în analiza 

multicriterială este metoda PROMETHEE care este destinată 

soluționării problemelor analizei multicriteriale cu criterii atât 

cantitative, cât și calitative, și presupune definirea ponderilor 

numerice pentru criterii, care reflectă importanța lor. 

3.4.1. Metoda PROMETHEE 

Formularea problemei 

Pe mulimea finită a alternativelor X = {X1, X2,…,Xn} sunt 

definite k criterii С= {C1, C2,…Cn} fiecare din ele primind valori 

dintr-o oarecare mulțime ordonată. Importanța criteriilor este 

descrisă prin intermediul ponderilor numerice 

W={ w 1, w 2, … w k} 

Criteriile se maximizează (sau se minimizează). 

Maximizarea înseamnă că alternativa e cu atât mai "bună" după 

un careva criteriu, cu cât este mai mare în raport cu acest criteriu 

evaluarea ei, minimizarea - invers. Scopul final constă în a 
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construi pe mulimea alternativelor structurile globale (completă 

și parțială) de preferință. 

La baza metodei PROMETHEE e pusă utilizarea funcțiilor 

de preferință. Funcțiile de preferință sunt definite pe mulțimea 

perechilor alternativelor din X și primesc valori cuprinse între 0 

și 1. Scopul utilizării acestor funcții constă în asigurarea 

posibilității estimrii numerice a intensității preferinței unei 

alternative față de alta. În particular, funcția de preferință Pl (xi; 

xj) reflectă urmtoarele relații: 

Pl (xi; xj) = 0 → xi și xj sunt echivalente în raport cu criteriul l; 

Pl (xi; xj) ≈ 0 → xi domină slab xj în raport cu criteriul l; 

Pl (xi; xj) ≈ 1→  xi domină "puternic" xj în raport cu criteriul l; 

Pl (xi; xj) =1 → xj este strict dominată de xi în raport cu criteriul l. 

Pentru definirea funcțiilor de preferință sunt utilizate așa - 

numitele criterii generalizate, care se asociază fiecăruia din 

criteriile inițiale. Ca regulă, în practică aceste criterii 

generalizate (notate în continuare prin K1, K2, …. Kk) sunt funcții 

de diferența evalurilor a două alternative în raport cu criteriile 

respective, astfel că 

Pl (xi; xj) = Kl (d);       0 ≤ Kl  (d) ≤1; 

unde d în cazul dat se determină astfel: 

d = Cl (xi) - Cl (xj): 

În continuare se presupune că toate criteriile din formularea 

problemei se maximizează. Prin urmare, d > 0, dacă alternativa 

xi domină xj și d = 0 când xi este echivalenta cu xj în raport cu 

criteriul l; dacă însă d < 0, atunci vom stabili Pl (xi; xj) = 0, iar 

Pl (xj; xi) = Kl(d), unde d = Cl (xj) - Cl (xi). 

Metoda PROMETHEE constă din trei etape: 

1. Selectarea criteriilor generalizate (sau a funcțiilor de 

preferință). 
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2. Construirea structurii de preferință parțială pe mulțimea 

alternativelor. 

3. Definirea structurii de preferință completă pe mulțimea 

alternativelor. 

Selectarea funcțiilor de preferință 

La aceast etapă pentru fiecare din criteriile C1,C2,…..Ck se va 

selecta unul din criteriile generalizate propuse mai jos și se vor 

defini funcțiile de preferință: 

Pl (xi; xj) = Kl (d); dacă  d = Cl (xi) - Cl (xj) ≥ 0; și 

Pl (xi; xj) =0, dacă   d < 0;   (l = 1,……,k;  i; j = 1,…..,m); 

Selectarea criteriilor generalizate se efectuează conform 

unuia din următoarele criterii: 

1) criteriul obișnuit 

K(d) = 0,  pentru  d = 0; și  K(d) = 1 pentru  d > 0; 

2) cuazi-criteriul 

K(d) = 0 pentru  0 ≤  d ≤ β  și  K(d) = 1 pentru  d > β 

unde β  definește un prag al indiferenței (echivalenței); 

3) criteriul cu preferință liniară; 

K(d) =  
 

  
  pentru  0 ≤  d ≤ γ    și  K(d) = 1 pentru  d > γ;        

unde γ   este pragul preferinei stricte; 

4) criteriul cu nivele 

K(d) = 0  pentru 0 ≤  d ≤ β;   K(d) = 
 

 
 pentru β  ≤  d ≤ γ    și     

K(d) = 1 pentru  d > γ ;        

Aici β  și γ sunt respectiv pragurile pentru relația de 

indiferență și preferință strictă; 

5) criteriul cu interval al indiferenței și preferinței liniare 

K(d) = 0 pentru 0 ≤  d < β;   K(d) == 
    

   
 pentru β  ≤  d ≤ γ    și 
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K(d) = 1 pentru  d > γ ;   

Sensul parametrilor β  și γ  este același ca și la criteriul cu 

nivele. Relația de preferință în acest caz crește liniar pe 

segmentul [β; γ ] de la indiferență până la preferință strictă; 

6) criteriul Gauss 

        
   

       

Spre deosebire de celelalte, criteriul dat este o funcție netedă 

și este larg utilizată datorită faptului că asigură stabilitatea 

rezultatelor. Parametrul σ se stabilește prin metode statistice. 

Pragurile de indiferență și de preferință strictă în cazul 

utilizării criteriilor respective se stabilesc fie în baza 

considerentelor legate de conținutul problemei, fie în urma 

dialogului cu decidentul. 

Construirea ordonării parțiale 

1) Determinarea indicelui de preferință (se mai numește și 

intensitatea de preferință) pentru fiecare pereche de alternative 

din X: 

                       
 
             sunt 

ponderile normalizate ale criteriilor. 

Funcia v(xi; xj) reflectă evaluarea numerică a intensității de 

preferință a alternativei xi asupra alternativei xj și primește valori 

între 0 și 1. Dacă alternativa xi o domină slab pe xj (în raport cu 

toate criteriile), atunci v(xi, xj) ≈ 0, iar dacă o domină puternic, 

atunci v(xi, xj) = 1 s.a.m.d. 

2) Calcularea intensităților de dominare și "antidominare" 

φ
+
(xi) =            

    intensitatea cu care xi le domină pe 

celelalte alternative; 

φ
-
(xi) =            

    intensitatea cu care xi este dominată de 

celelalte alternative; 

3) Generarea ordonării parțiale pe mulțimea alternativelor.  
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Pentru fiecare pereche de alternative din X se construiește relația 

după urmtoarea schemă: 

xiPxj , dacă φ
+
(xi) ≥ φ

+
(xj) și φ

-
(xi)  ≤ φ

-
(xj) , unde cel puțin una 

din inegalități este strictă; 

xiIxj , dac φ
+
(xi) = φ

+
(xj) și   φ

-
(xi) = φ

-
(xj); 

xiRxj , dacă nu are loc nici unul din cazurile de mai sus. 

Construirea ordonării complete 

1) Calcularea intensităților nete de preferință: pentru fiecare 

alternativă xi din X se calculează intensitatea netă de preferință: 

φ(xi) = φ
+
(xi) - φ

-
(xi)  

2) Generarea ordonării complete conform  regulilor: 

xi P xj ; dacă φ(xi) > φ(xj); 

xi I xj ; dacă φ(xi) = (xj): 

Remarcă : intensitatea netă negativă pentru o alternativă reflectă 

faptul că alternativa în cauză este într-o măsură mai mare 

dominată de celelalte, decât le domină ea însăși. Dacă însă 

intensitatea netă este pozitivă, atunci are loc situația opusă. 

Avantajele metodei: 

 metoda este relativ simplă  și aplicabilă la un cerc larg de 

probleme; 

 se caracterizează  prin exibilitate, având în vedere 

posibilitatea de selectare a funcțiilor de preferință 

adecvate criteriilor; 

 tranzitivitatea relației de preferință în structurile finale; 

 stabilitatea structurilor de preferință finale (îndeosebi în 

cazul utilizării funcțiilor de preferință de tip Gauss). 

Neajunsurile metodei: necesitatea definirii ponderilor numerice 

pentru criterii. Problema ponderilor adecvate pentru criterii este 

foarte importantă, însă poate și tot atât de complicată ca și 

problema de bază. 

Pentru diferite cazuri sunt elaborate metode de analiză 
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multicriteială în care un rol esenţial îl are natura criteriilor şi 

relaţiile dintre criterii. Următoarea metodă acoperă un domeniu 

larg al problemelor practice de analiză multicriterială. 

3.4.2. Metoda ORESTE 

Denumirea este o abreviere a enumerării posibilităţilor 

metodei: “Organization, Rangement Et Synthese de donnees 

relaTionnEles”. 

Formularea problemei 

Este dată mulţimea finită X  a alternativelor X = {x1, 

x2,…xn}. Setul de alternative este analizat de k  criterii С= {с1, 

с2,…сk} ce formează mulţimea finită a criteriilor, astfel că este 

dată ordonarea completă a, alternativelor (în ordine descendentă) 

în raport cu fiecare criteriu. Importanţa criteriilor este definită şi 

ea prin intermediul ordonării lor complete după importanţă. Se 

pune scopul de a construi structura de preferinţă globală pe 

mulţimea alternativelor. 

Ordonarea completă presupune că pentru orice pereche de 

alternative este definită una din relaţiile: I - echivalenţă sau P -

preferinţă. 

Relaţia de echivalenţă  I  este simetrică (dacă a I b ,  atunci 

b Ia )  tranzitivă (dacă a I b  şi b I c ,  atunci a I c ) .  

Relaţia de preferinţă P este antisimetrică (dacă a Pb , atunci 

b P a  şi tranzitivă (dacă a P b  şi bP c ,  atunci aPc ) .  

Ordonarea parţială mai presupune şi relaţia de 

incomparabilitate R ,  care este simetrică (dacă a R b ,  atunci 

b R a ). 

Vom descrie metoda ORESTE examinând un exemplu: 

               X={x1, x 2, x 3, x 4, x 5}     
 

C= { c1, c 2, c3, c 4, c5}        

Importanţa criteriilor e dată prin ordonarea: 
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c1 I c 2 P c3 P c 4 I c5 

Evaluarea alternativelor după fiecare criteriu este 

caracterizată de tabela: 

c1: x 1 P1 x2I1 x 3P1 x 4I1 x 5 

c 2: x2P2 x 1P2 x 4I2 x 5I2 x 3 

c 3: x3P3 x 4P3 x1 P3 x5 P3 x2 

c 4: x4P4 x5P4 x2P4 x3P4 x1 

c5: x2P5 x 1P5 x4I5 x 5P5 x 3 

Metoda presupune efectuarea a două etape distincte: 

I. Construirea ordonării complete pe mulţimea X .  

II. Efectuarea analizei conflictuale şi construirea ordonării parţial 

pe X .  

Construirea ordonării complete  

1) Definirea rangurilor Besson pentru criterii: rangurile 
Besson pentru o ordonare arbitrară se construiesc după 
următoarea regulă: daca în ordonare, începînd cu locul P, se 
găsesc componente echivalente atunci rangurile acestor  

componente sunt egale şi se determină astfel: 

       r l =
                 

 
   ,  l=p, p+1,…p+=-1  (q ≥1) 

Pentru exemplul nostru rangurile Besson sînt următoarele: 

c1 c2 c3 c4 c5 
1,5 1,5 3 4,5 4,5 

2) Definirea rangurilor Besson pentru alternative în raport 
cu fiecare criteriu: rC i j  denotă rangul Besson al alternativei j  în 
raport cu criteriul i. 

Atunci rangurile Besson pentru alternative în exemplul 

examinat suntprezentate în matrice: 
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 x1 x2 x3 x4 x5 

c5 1 2,5 2,5 4 5 

c5 2 1 5 3,5 3,5 

c5 3 5 1 2 4 

c5 5 3 4 1 2 

c5 2 1 5 3,5 3,5 

3) Calcularea distanţelor (normelor). La acest pas pentru 

fiecare criteriu i  se consideră planul r × r c  şi se calculează 

distanţele de la originea de coordonate a punctelor ( r i , r C i j ) .  Ca 

regulă, se utilizează distanţele ponderizate: 

        
           

  
 
   

unde t  R ,  iar α este ponderea. 

Mai des se utilizează distanţa euclidiană ( t  = 2), iar 

ponderea se egalează cu 1/2 și 

α =
  

     
  respectiv 1- α =

  

     
 

Valorile distanţelor calculate în aşa mod sunt înscrise în 

tabelă. Pentru exemplu nostrum tabela are următoarea formă: 

Si j  x1 x2 x3 x4 x5 

c1 1,29 2,11 2,11 3,19 3,95 

c2 1,78 1,29 3,95 1,82 2,82 

c3 3,0 4,21 2,38 2,59 3,56 

c4 4,76 3,88 4,26 3,53 3,64 

c5 3,64 3,53 4,76 4,06 4,06 

calculele distanţelor sînt efectuate pentru cazul: α=0,5 și t=2,8. 

Ordonarea distanţelor şi calcularea'rangurilor Besson pentru 

distanţe. 

După ordonarea tuturor distanţelor din tabelă în ordine 
crescătoare, se calculează rangurile lor Besson, formându-se 
tabela rangurile distanţelor sunt notate prin r S t j .  
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r S i j  x1 x2 x3 x4 x5 

c1 1,5 4,5 4,5 11,0 18,5 

c2 3,0 1,5 18,5 8,5 8,5 

c3 10,0 22,0 6,0 7,0 14,0 

c4 24,5 17,0 23,0 12,5 15,5 

c5 15,5 12,5 24,5 20,5 20,5 

Uşor se observă, că 1< r S i j  <mk, (i =1,.., k  ;j = 1 , . . , m ;) 

4) Agregarea rangurilor. 

Pentru fiecare alternativă se calculează agregatele: 

         
 
       

adică pentru calcularea r a  se sumează coloniţele din tabela 

rangurilor distanţelor. 

Mărimile nou calculate caracterizează calitatea “globală” a 

alternativei: cu cit este mai mic indicele agregat, cu atât este mai 

“bună” alternativa respectivă. Aranjând în ordine crescătoare 

agregatele 

x1 x2 x3 x4 x5 

54,5 57,5 76,5 59,5 77,0 

obţinem ordonarea complete:  x1P  x2 P  x3 P  x4 P  x5 

Acest pas încheie prima etapă. 

Analiza conflictuală (versiunea simplificată) 

1) Calcularea intensităţilor de preferinţă. xiP x j 
Pentru fiecare pereche de alternative se calculează 

intensităţile de preferinţă: 
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v ( x i x j )  x1 x2 x3 x4 x5 

x 1 - 15 27,5 20 41,5 

x2 12 - .35 21,5 29 

x3 5,5 16 - 7,5 22 

x 4 15 19,5 24,5 - 17,5 

x 5 12 8,5 21,5 0 - 

          
        

       
   

Deoarece v ' (x i , x j )  < (m - 1)k
2
, atunci adică v (x i x j )  

reprezintă intensitatea de preferinţă normalizată. 

Sumarea după l: x i Pl xj indică că în sumă se includ doar r s  

ai criteriilor, pentru care are loc x i P xj.  

2) Calcularea intensităţilor de dominare şi “antidominare” 

                   -  intensitatea de dominare; 

                     -  intensitatea cu  care alternativa xi  

este dominată 

φ
+
(x1) =  1,04               φ

-
(x1) = 0,445 

φ
+
(x2) = 0,975                φ

-
(x2) = 0,59 

φ
+
(x3) = 0,51                φ

-
(x3) =1,085 

φ
+
(x4) =  0,765               φ

-
(x4) = 0,49 

φ
+
(x5) =  0,42               φ

-
(x5) = 1,1 

3) Construirea structurii finale de preferinţă: între orice 

două alternative   x i , x j X se defineşte relaţia: 

x i P xj  , dacă φ+
(xi) ≥ φ+

(xj) şi φ-
(xi) ≤ φ

-
(xj)  şi cel puţin una 

din inegalităţi este strictă; 

x i I xj , dacă φ+
(xi) = φ+

(xj) şi φ-
(xi) = φ

-
(xj) ;  

x i R xj  în celelalte cazuri. 

Pentru exemplul nostru 
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 x1 x2 x3 x4 x5 

x 1 I P    P P  P 

x2 R I    P   R  P 

x3 R R I R  R 

x 4 R    R    P I R 

x 5 R R   R    R I 

Printre avantajele metodei se pot menţiona: 

• Soluţionarea problemelor formulate în cea mai generală 

formă absenţa ponderilor criteriilor şi a evaluărilor 

numerice ale alter nativelor conform criteriilor. 

• Simplitatea în calcule. 

• Tranzitivitatea în structura finală (I, P , R )  a relaţiei de 

preferinţă P .  

Un neajuns serios al metodei constă în faptul că excluderea 

unei alternative “rele” din mulţimea alternativelor afectează 

considerabil structura de preferinţa construită, deci metoda nu 

este stabilă faţă de setul de alternative. 

3.4.3 Metodele Electre  

În grupul de metode Electre propuse de profesorul francez 

B.Roy relația binară de preferință (mai puternică decât relația 

Pareto) se construiește după cum urmează.  

Pentru fiecare criteriu numeric se determină ponderea ce 

determină importanța lui. 

La compararea a două alternative X1 și X2 mulțimea 

criteriilor se împarte în 3 submulțimi: 

• submulțimea criteriilor în care evaluarea lui X1 prevalează 

evaluarea lui X2 pentru care se  stabilește importanța 

relativă    
  

• submulțimea criteriilor în care X1 și X2 au aceleasi evaluări 

pentru care se  stabilește importanța relativă     
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• submulțimea criteriilor în care evaluarea lui X2 prevalează 

evaluarea lui X1 pentru care se  stabilește importanța 

relativă     
  

Se afirmă că X1 prevalează X2 numai în cazul  când funcția 

numită indicele de consimțământ satisface condiția  

f (   
     

     
 ) ≥ c, unde c este un prag convenit. Această 

condiție este  necesară, însă nu și suficientă pentru  prevalarea 

lui X1 față de X2.  

În unele modificații ale metodei Electre, pentru a ține cont 

nu numai de ordinea în care succed, dar și de diferența între 

evaluările lui X1 și X2, se introduc condiții suplimentare. 

3.4.4. Metode secvențiale de optimizare 

Printre multitudinea de asemenea metode vom nominaliza 

metoda cedărilor succesive și metoda criteriului principal. 

Metoda criteriului principal. 

Destul de frecvent problema de optimizare multicriterială se 

soluționează reducând-o la una cu un criteriu. 

Pentru aceasta se alege unul principal F1 și se maximizează 

iar asupra criteriilor parțiale rămase F2, F3 ,…, Fm se aplică 

anumite restricții, solicitând ca ele să nu fie mai mici (mai mari), 

decât anumite valori predeterminate. Astfel, ideea metodei 

criteriului principal constă în aceea că criteriile parțiale de 

regulă, nu sunt echivalente (unele sunt  mai importante decât 

altele), fapt ce permite să se evidențieze criteriul principal, iar 

celelalte criterii să fie considerate suplimentare. La această 

abordare, toate criteriile cu excepția unuia, celui principal, se 

transferă în restricții. Această ne permite să formulăm problema 

de optimizare multicriterială  drept una de extremum condiționat 

al criteriului principal: 

}m., . . 2,i  ,|)(maxarg{ 1 


ii
DX

opt CFXFX  
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Metoda cedărilor succesive  

În situațiile când decidentul este dispus să cedeze din 

valoarea criteriilor mai importante pentru a îmbunătăți altele  se 

poate folosi metoda cedărilor succesive. Conform acestei 

metode, criteriile parțiale se ordonează în funcție de importanță. 

Apoi, se caută cea mai bună soluție pentru cel mai important 

criteriu F1. La pasul următor  se caută cea mai bună soluție 

pentru următorul criteriu după importanță F2, cedând o pierdere a 

valorii primului criteriu cu o mărime stabilită. La al treilea pas se 

optimizează soluția pentru al treilea criteriu F2, având în vedere 

concesiile făcute pentru  primul și al doilea criteriu. 

Se continuă până la ultimul după importanța criteriu. 

Astfel optimală se va considera soluția ultimei probleme din 

consecutivitatea : 

1) F1 min=min F1(X), XD 

  

2) F2 min=min F2(X), XD,  F1  F1min+1.     (1) 

      :                                     

 i) F i min=min F i (X), XD, F i-1  F i-1 min+ i-1                          

      : 
 
m) Fm min=min Fm(X), XD, F m-1  F m-1 min+ m-1 

 

                                        i=1,2, . . . ,m-1 

Metoda concesiilor succesive este utilă pentru rezolvarea 

problemelor în care toate criteriile parțiale sunt ordonate după 

importanță, și fiecare criteriu este mult mai important decât 

următorul, fapt ce ne îndreptățește să considerăm numai relațiile 

binare ale perechilor de criterii și să alegem micșorarea 

criteriului curent ținând cont numai de următorul. Dezavantajul 

acestei metode constă în dificultatea cu stabilirea și coordonarea 

valorilor cedărilor care crește odată cu dimensiunea criteriului 

vectorial. De acelaș grad de dificultate este și necesitatea 

ordonării criteriilor după importanță.  
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Încercările de a surprinde cât mai adecvat tensiunea 

decizională, modul de prezentare a informațiilor necesare pentru 

a lua decizia tot mai frecvent se utilizeză noțiunea de „vag”. 

Introducerea noțiunii de vag (fuzzy) modifică substanțial 

schema logică a luării deciziilor. În modul obișnuit se consideră 

mulțimea alternativelor, mulțimea restricțiilor și criteriile de 

selectare a celei mai preferabile alternative și conform unui 

mecanism logic se alege cea mai preferată. 

Specificul luării deciziilor în prezența restricțiilor și 

criteriilor vagi constă în aceea că selectarea  alternativei ce 

satisface în cea mai mare măsură preferințelor decidentului se 

efectuează la intersecția mulțimilor restricțiilor și criteriilor. 

Practic între criterii și restricții nu mai există diferențe. În 

calitate de soluție se alege alternativa pentru care funcția de 

apartenență a intersecției mulțimii alternativelor și cea a 

restricțiilor obține valoarea maximală. 

3.5. Modelarea procesului de formare a portofoliului 

de proiecte spre realizare în cadrul unui program  

Procesul reformării economiei în mod firesc pătrunde în 

toate domeniile de activitate inclusiv și în modurile de finanțare 

a diferitor proiecte. Acest proces este caracteristic și domeniilor 

neproductive de activitate economică și infrastructurii.  

Un prim pas în folosirea mai rațională a resurselor 

financiare limitate îl prezintă trecerea de la finanțarea 

instituțională la mecanismele finanțării competitive prin concurs. 

Această strategie de gestionare a resurselor implică un șir de 

probleme dificile. Una din ele este problema estimării stării 

programelor și proiectelor propuse la diferite etape ale ciclului 

lor vital. Se pot evidenția trei din etapele caracteristice: 

1) Starea inițială a proiectului. Pentru această etapă este 

caracteristică prezența unui set de proiecte, care pretind la 

alocări de finanțe pentru începerea lucrărilor. Prin proiect, de 

regulă, se înțelege un set de lucrări ce sunt, în anumit sens, 
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legate între ele și pentru efectuarea cărora se alocă resursele 

corespunzătoare și se stabilesc termenele de executare a 

fiecăruia. 

Proiectul începe de la o idee, care pe parcursul elaborării 

devine un plan echilibrat de acțiuni, cu calculele cheltuielilor 

necesare de resurse, materiale și umane, cu termenele de 

elaborare și estimări ale eficienței, a gradului de obținere a 

obiectivelor puse, a riscului și a probabilității efectuării cu 

succes, a beneficiului și a termenelor de obținere a lui. 

Terminul „selectarea proiectului” are câteva sensuri. 

În sens îngust „selectarea proiectului” înseamnă 

determinarea din mulțimea posibilă a proiectelor a aceluia, care 

trebuie început, a celui care îl va urma și a.m.d. În condițiile că 

sunt proiecte ce pot fi începute în acelaș timp și pretind la 

aceleași resurse. 

În sensul cel mai larg, selectarea proiectului înseamnă mai 

mult decât alegerea următorului proiect asupra căruia se încep 

lucrările sau stabilirea priorităților pe mulțimea dată de proiecte. 

Procesul selectării proiectului include alegerea repartiției 

optimale a unor resurse limitate între lucrările efectuate asupra 

proiectelor. Deci în esența sa problema constă în decizia de a 

selecta proiectul sau nu, și, în cazul când este selectat, în 

determinarea, care anume resurse din cele disponibile și în ce 

cantități vor fi alocate. 

Procesul general de selectare-repartiție poate fi considerat 

drept un proces continuu de completare a portofoliului de 

comenzi. 

Decidentul trebuie să știe pentru fiecare perioadă de timp 

câte resurse de fiecare tip se alocă fiecărui din proiectele 

posibile. 

La expirarea fiecărei perioade de timp o parte din proiecte se 

termină și unele resurse se eliberează, fapt ce permite de a începe 

lucrul asupra încă a unei părți din proiectele, ce nu au fost 

incluse anterior în portofoliul comenzilor și cele ce au fost 
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propuse în intervalul de timp între două selecții. 

Se presupune că o parte din proiectele în procesul de lucru, 

care nu fac față exigențelor (au loc devieri de la planul 

preconizat al efectuării la momentul selecției) pot fi întrerupte 

sau anulate. 

Determinarea componenței optimale a portofoliului are o 

mare importanță condiționată, în primul rând, de costul 

proiectelor, antrenarea în lucrări ale unor colective calificate, în 

unele cazuri unicitatea anumitor resurse. 

În situații reale problema însă este și complicată, și 

complexă, și nu atât din cauza esenței matematice a problemei 

(caracterul combinatorial, programare booleană), cât din cauza, 

că responsabilitatea selectării proiectelor, repartiției resurselor și 

alocării resurselor este dispersată pe nivele organizatorice și din 

cauza că fiecare nivel ierarhic poate avea păreri diferite asupra 

obiectivelor și restricțiilor. Acest fapt poate împiedica obținerea 

optimului global. 

La nivelul strategic (guvern, minister) decizia ține de 

strategia comportamentului  de desemnare a direcțiilor prioritare. 

Costurile mari ale realizării unor programe și proiecte, 

resursele umane de calificare înaltă necesare pentru efectuarea 

lucrărilor cer stabilirea unor priorități, modul de determinare a 

cărora se impune atât de natura problemei supuse examinării, cât 

și de tradițiile existente. 

După evaluarea și selectarea programelor, stabilirea 

volumului de finanțare pentru realizarea lor se efectuează în 

sistem competitiv. Însă numai  după aprobarea programelor și 

anunțarea concursului proiectelor de realizare  a programelor, 

când sunt determinate toate proiectele, ce pretind să fie incluse 

într-un program concret, putem vorbi de o selectare a 

proiectelor, bazat pe metode sistemice. 

Din mulțimea de proiecte trebuie alese câteva, care sunt cele 

mai bune în sensul atingerii unui set de obiective și pentru care 

suma alocărilor necesare nu întrece volumul stabilit anterior de 
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către gestionarul finanțării. 

Gradul de satisfacere a obiectivelor puse se măsoară prin 

valoarea (sau nivelul) unor criterii cantitative sau/și calitative. 

2) Starea intermediară a proiectului. 

Există o mulțime de etape a ciclului vital pentru fiecare 

proiect. Procesul monitorizării executării lucrărilor prevăzute de 

proiect de către gestionarul finanțării impune stabilirea a câteva 

puncte de reper (de regulă, la terminarea unor etape), în care se 

testează și se compară starea de facto cu cea preconizată. 

Problema se reduce la controlul multilateral al stării proiectului 

la fiecare etapă (trimestru, an). 

3) Starea finală a proiectului. Executanții prezintă 

rezultatele unei comisii, care efectuează recepționarea oficială a 

lucrărilor prevăzute de proiect. 

Luarea deciziilor în procesul de selectare, monitorizare și 

recepționare a proiectelor reprezintă în general o problemă care 

nu permite o formalizare totală (putem vorbi de o problemă slab 

structurată). 

Selectarea se face în baza evaluării alternativelor posibile 

conform unui set de criterii, care de regulă sunt contradictorii. 

În aceste condiții decidentul, care se presupune că are o 

bună cunoaștere a domeniului, posedă o experiență bogată în 

soluționarea unor probleme similare și o intuiție bună, nu poate 

asigura, în caz general, o soluție optimală, ci numai una 

satisfăcătoare. 

Proiectele prezentate se caracterizează prin parametri 

cantitativi și calitativi, o parte din care poate fi estimată prin 

calcule, iar alta - în baza evaluărilor experților. 

Cerințele, în baza cărora se va face ordonarea proiectelor, 

pot fi divizate în următoarele grupuri: 

- asigurarea cu resursele necesare a colectivului, ce a propus 

proiectul, 

- nivelul rezultatelor obținute de colectiv, 
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- nivelul rezultatelor preconizate, 

- nivelul gestionării proiectului, 

- modul de gestionare a resurselor în proiectele anterioare. 

3.6. Model matematic de selectare a proiectelor bazat 

pe teoria mulțimilor vagi 

Prin proiect vom înțelege o totalitate de lucrări 

interdependente, pentru efectuarea cărora se alocă resurse și se 

stabilesc anumite termene. 

Se pot evidenția trei probleme legate de eficiența, 

mplementarea și gestionarea proiectelor: 

- selectarea proiectelor; 

- planificarea efectuării lucrărilor incluse în proiect; 

- gestionarea  proiectului. 

Selectarea proiectului în sens îngust înseamnă determinarea 

din mulțimea de proiecte date a aceluia (acelora), care trebuie să 

fie început și care pretinde la alocarea unor resurse (forță de 

muncă, bani, materiale, specialiști, etc.). Este evident, că cel ce 

dispune de aceste resurse vrea ca ele să fie folosite cât mai 

rațional. 

De aceea, în sens mai larg, selectarea proiectului înseamnă 

repartiția unor resurse limitate între proiectele prezentate spre 

finanțare. W.Souder menționa trei tipuri principale ale modelului 

procesului de selectare a proiectelor la baza cărora se află: 

evaluările experților, indicatorii economici, modelele de 

repartiție a investițiilor capitale. 

La moment fiecare din aceste tipuri a cedat locul unor 

modele de simbioză, în care se îmbină armonios atât indicatorii 

economici, cât și evaluările experților și rigurozitatea modelelor 

matematice de repartiție a unor resurse limitate. 

Scopul modelării matematice a repartiției resurselor limitate 

constă în elaborarea unor metode eficiente de analiză și 

procesare a informației drept ajutor pentru decident în condițiile, 

când datele despre proiecte au un caracter vag,  deseori 
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contradictoriu. În literatură sunt prezentate diferite abordări ale 

acestei probleme pentru alegerea unui plan de finanțare a 

proiectelor tehnico-științifice. 

Proiectele pot fi din diferite domenii, se caracterizează prin 

colective distincte de executori, cer pentru efectuarea lor sume 

diferite de bani, termenele executării sunt diferite. Se presupune 

că planul de finanțare se alcătuiește anual, repartizând volumul 

M de bani pentru anul curent al planului.  

Datele cu privire la proiect conțin denumirea proiectului, 

executanții, termenul de realizare Ti a proiectului i din mulimea 

I= {1,2,…,N } de proiecte, etapele realizării proiectului pe 

fiecare an t = 1,2,…,Ti și sumele m
t
i , necesare pentru efectuarea 

etapei proiectului i din anul t. 

Costul întregului proiect i este Mi =Σ i=1  
T

 
i 
 m

t
i 

Fiecrui proiect îi este atașată și informația despre executant: 

nivelul de calificare, dotarea cu echipament, experiența în 

efectuarea unor lucrări similare etc. 

Selectarea proiectelor pentru includerea lor în planul 

finanțării se face în două etape: 

 analiza informației de către experți; 

 luarea deciziei. 

La prima etapă mulțimea I a proiectelor se împarte în 

submulțimile   Ik= {i1, i 2,…,ik},   k =1, 2,…, k;  

care constau din proiecte concurente, adică care au ca scop 

soluționarea aceleiași probleme. Trebuie de menționat că în 

unele submulțimi pot fi rezolvate câteva probleme concomitent. 

Fie    
                             efectul de la 

realizarea proiectului i din submulțimea k peste t  ani, dacă 

proiectul va fi finanțat. 

Acești parametri sunt numere vagi și se determină de către 

experți la prima etapă în evaluarea informației prezentate.  

Presupunem că dacă A și B sunt numere vagi cu funcțiile de 
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apartenență µ A și µ B corespunzător, atunci funcțiile de 

apartenență a numerelor c = max(A;B) 

și D = A + B se definesc în modul următor: 

                                       și 

         
     

                  

Fie xi o variabilă egală cu 1, dacă proiectul i este inclus în 

planul de finanțare și 0  în caz contrar. 

Atunci eficiența de la realizarea proiectelor din submulțimea 

k, incluse în plan peste t ani, se poate calcula în modul următor: 

  
            

    ,             unde    =max Ti 

Dacă τk> Ti pentru oarecare i   Ik, vom considera că 

   
     

   pentru toți t > Ti. 

Atunci eficiența sumară a variantei planului peste t ani va fi 

        
  

               τ     

ținând cont de restricția asupra volumului de bani în primul an al 

planului putem formula problema: 

 

                

   
 

                                     

                  

     (1) 

În cele ce urmează prezentăm o abordare de soluționare a 

problemei.  

Decidentul anunță nivelurile dorite rt  pentru fiecare Et, 

          . Obținem sistemul de inegalități: 

 

               

   
 

                                     

                  

  (2) 

Soluțiile sistemului (2) se pot considera soluții ale problemei 

(1). Fiindcă inegalitățile acestui sistem sunt vagi, soluțiile sunt și 
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ele mulțimi vagi. Este evident că ar trebui aleasă acea soluție, 

care maximizează funcția de apartenență. 

Fie că pentru  

                      

Este clar că A
t
 este o mulțime vagă cu funcția de apartenență 

          
   

        

Menționăm că                   , unde D
t
 este mulțimea 

soluțiilor inegalităților                    

Mulțimea soluțiilor sistemului (1) este intersecția tuturor D
t
; 

          , și            
    , este funcția de apartenență 

a mulțimii soluțiilor (1). 

Astfel obținem următoarea problemă: 

 

                              

   
 

                                     

                  

 (3) 

Soluția problemei (3) este un vector x* = (x1*, x2*,…, xN*) 

cu valoarea funcției obiectiv α* =α(x*), care poate fi interpretată 

ca gradul de apartenență a lui x* mulțimii soluțiilor problemei 

(1). 

Decidentul, variind nivelurile rt, poate obține un plan de 

finanțare determinat  de vectorul x*, care l-ar satisface. 
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Capitolul 4. Organizarea procesului de elaborare şi 

realizare a deciziilor 

4.1. Colaborarea cu consultanţii şi experţii 

În procesul de luare a deciziilor sunt următorii actori 

principali: decidenții, experții, consultanții. 

Decidentul este persoana sau echipa care are posibilitatea, 

împuternicirea și autoritatea de a lua decizia, care face alegerea 

și este responsabil pentru decizia luată. În luarea deciziei 

decidentul se ghidează de anumite obiective atât obiective cât  și 

subiective. Ultima afirmație ne vorbește că decidentul face 

alegerea în funcție de propriile preferințe și interese;  
Expertul este un specialist cu calificare înaltă în domeniu, 

care are cunoștințele necesare, experiență si rezultate pozitive în 

activitatea practică, capacitatea și dorința ce îi permite pregătirea 

procesului informațional de luare a deciziilor. Experții sunt 

persoanele care posedă cunoștințe speciale și sunt solicitați 

pentru evaluarea și determinarea stării obiectului înainte de a lua 

decizii importante. În sarcinile lui se includ, în particular 

evaluarea și analiza modului de funcționare a obiectului, 

elucidarea cauzelor și propunerea unor căi de al aduce la un 

regim dorit de funcționare. Aceste informații sunt utilizate de 

către decidenți în luarea deciziilor. Remarcăm că cu toată 

importanța rolului experților, alegerea și responsabilitatea 

adecvată pentru luarea deciziei este prerogativa decidentului. 

În unele cazuri se constituie un grup de experți pentru a 

examina situații specifice complexe. 

 Consultantul, de regulă, este un specialist în teoria alegerii 

și luării deciziilor. Consultantul elaborează un model al 

problemei inițiale, procedurile de luare a deciziilor, organizarea 

activității factorilor de decizie și experților în găsirea soluției. 

Consultanții de asemenea sunt numiți analiști, membri ai 

grupului de lucru. 



98 

 

Probleme administrative sunt, de regulă complexe și acoperă 

o gamă largă de aspecte care necesită cunoștințe vaste ale 

decidentului. Experții sunt persoanele care posedă cunoștințe 

speciale și sunt solicitați pentru evaluarea și determinarea stării 

obiectului înainte de a lua decizii importante. 

Pentru a îmbunătăți argumentarea deciziilor este necesară 

implicarea specialiștilor corespunzători. Odată cu creșterea 

complexității sarcinilor de gestionare a sistemelor, luarea 

deciziilor de dezvoltare și de management devin obiectul 

creativității colective. 

Deciziile de grup, în unele cazuri, sunt mai puțin subiective, 

permit identificarea mai multor alternative și o evaluare 

cuprinzătoare a numeroaselor opțiuni pentru a alege dintre ele 

cele mai bune și de a elimina punctele slabe. 

Consultantul este un specialist calificat într-un anumit 

domeniu al activității umane, invitat temporar la discutarea unei 

probleme, care ajută profesionist în găsirea soluției corecte a 

problemei funcționării organizației. 

Punctul de pornire este conștientizarea de către decident că 

are o problemă soluționarea căreia ar dori să o realizeze cu 

ajutorul consultanților. 

Serviciul de consultanță reprezintă un set de servicii oferite 

de către persoane special instruite și calificate care obiectiv și 

independent ajută decidentul prin recomandările sale să 

identifice și să analizeze problemele organizației, să propună 

soluții la aceste probleme, și, dacă este necesar, să asiste la 

aplicarea soluțiilor propuse. 

Este important de a identifica acțiunile celor implicați în 

procesul luării deciziei. 

Expertul constată o situație deci îi spune decidentului ce 

trebuie să facă iar consultantul sugerează soluții, deci îi 

recomandă cum și în ce mod să procedeze. 

Este absolut imperioasă implicarea decidentului în proces, 

pentru a obține un rezultat al soluției pe care atât decidentul, cât 
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și consultantul au considerato oportună în această situație. 

4.2 Analiza deciziei luate. Organizarea executării. 

Monitorizarea efectuării deciziei 

La, această etapă, când a fost analizată situaţia iniţială şi 

mulţimea variantelor (alternativelor), când au fost stabilite 

criteriile conform cărora, s-a efectuat compararea alternativelor, 

şi, în sfârşit, a fost aleasă alternativa, care satisface cel mai bine 

obiectivele stabilite, deci a fost, identificată decizia asupra 

problemei puse, rămâne ca încă o dată să fie făcută o analiză şi o 

precizare a următoarelor aspecte: 

• cât de bine soluţia aleasă satisface obiectivelor puse? 

• care sunt căile de realizare a deciziei? 

• care sunt prejudiciile, ce le va aduce realizarea deciziei? 

• ce rezistentă şi de cine va fi opusă implementării deciziei? 

• care sunt cauzele rezistentei? 

• ce măsuri trebuie luate pentru a diminua prejudiciile şi să 

micşora rezistenţa? 

• cât va costa decizia? 

• cum se poate micşora “preţul” deciziei? 

După obținerea răspunsurilor la întrebările de mai sus se 

poate spune că s-au clarificat majoritatea aspectelor ce ţin de 

modul de implementare a deciziei și ea poate fi luată. Rămâne să 

se elaboreze un plan operaţional care va determina volumul total 

al lucrărilor, repartiţia în operaţii logice, consecutivitatea lor, 

resursele necesare şi repartiţia lor, repartiţia funcţiilor şi 

responsabilităţii între executanţii principali ai lucrărilor. 

În baza acestor planuri se elaborează schema lucrărilor şi 

bugetul.  

Cu cât este mai complexă problema, asupra căreia s-a luat 

decizia cu atât mai mulţi indicatori va fi nevoie de inclus in 

sistemul de monitorizare al efectuării deciziei. 

Acest sistem trebuie să satisfacă unor cerinţe generale: 
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• să fie înţeles de cei, cărora le este destinat şi care primesc 

informaţia despre procesul realizării; 

• să poată prevedea devierile de 1a planul realizării şi la 

timp sa comunice despre ele, aşa ca acţiunile de corecţie să 

poată fi efectuate până vor apărea devieri mai serioase; 

• să fie destul de flexibil, ca să păstreze compatibilitatea cu 

mediul care se schimbă o dată cu realizarea deciziei; 

• să fie destul de ieftin, ca să se justifice cheltuielile 

suplimentare legate de funcţionarea lui; 

• să indice caracterul acţiunilor de corecţie, în scopul 

micşorării devierelor de la planul iniţial de realizare; 

• datele de intrare-ieşire să fie laconice şi clare; 

• să se elaboreze cu participarea activă a tuturor 

executanţilor responsabili de realizare a deciziei. 

Realizarea unor decizii concrete va cere completarea 

sistemului de monitorizare cu detalii specifice cazului concret. 

 

4.3. Aspecte psihologice ale luării deciziilor. 

Posibilităţile decidentului în prelucrarea informaţiei. 

Evitarea unor greşeli. 

Interacțiunea între persoană și mediu este un proces 

continuu condiționat atât de acțiunea mediului asupra 

individului, cât și de acțiunea lui asupra mediului fapt ce 

determină adaptarea activițății individului la dinamica societății. 

În acelaș timp acțiunea omului asupra mediului este orientată de 

tendința de a atinge obiectivele pe care el și le-a propus sau i s-

au impus. 

Pentru realizarea acestor obiective decidentul caută să 

găsească alternativa cea mai convenabilă din mulțimea de 

alternative pe care la are la dispoziție, numarul lor fiind cu atât 

mai mare, cu cât contextul activițații umane este mai complex. 

Alegerea unei anumite alternative depinde atât de factorii externi 
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(de mediu), cât și de cei interni, ce sunt determinați de 

cunoștințele proprii (factori individuali). Factorii de mediu 

evoluționează și dinamica lor poate fi cunoscută de către om 

doar parțial. Schimbările suferite de factorii individuali sunt 

determinate atât de procesul de asimilare a cunoștințelor, de 

învățare, cât și de înțelegerea fundamentelor logice ce stau la 

baza fiecărei realițați. Persoana deține un model ce se 

perfecționează continuu, în baza căruia, în funcție de obiectivele 

urmărite și în urma informațiilor primite, se desfășoară procesul 

decizional. 

Procedurilor de luare a deciziilor, care în multe cazuri se 

desfășoară în lipsă parțială de informații, le este caracteristic un 

nivel ridicat de incertitudine. Deci influența factorilor subiectivi 

poate să se manifeste și în detrimentul necesițaților obiective ale 

obiectului și colectivului condus de decident. Însăși surplusul de 

informații poate conduce la dificulțați mari. Cunoștințile noastre 

devin mai vaste și mai complexe în procesul activițaților 

efectuate, pentru îndeplinirea cărora este necesar să se țină cont 

de un număr crescând de interacțiuni. Procesul decizional este cu 

atât mai complicat dar și mai complex, cu cât obiectivele vizate 

sunt mai numeroase și cu cât contextul decizional, adică 

informațiile ce stau la baza alegerii unei alternative, este mai 

divers și depinde de mai mulți factori. 

Informațiile provenite din orice surse sunt prelucrate în 

creierul decidentului conform modelului propriu al lumii și al 

domeniului gestionat, care este o parte componentă a modelului 

general. 

Fiecare decident se ghidează de regulile proprii de 

raționament și, în funcție de obiectivele urmărite și de viziunea 

sa a rolului obiectului gestionat, ia decizii, în baza cărora se 

obțin obiectivele urmărite. Deci succesul decidentului în 

activitatea sa este determinat de trei componente fundamentale, 

influențate atât de factorii de mediu, cât și de cei individuali, 

care sunt: 
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 modelul general al lumii, în care se reflectă realitatea 

înconjurătoare; 

 informațiile, furnizate decidentului din domeniul condus 

și din mediul domeniului gestionat; 

 raționamentul în baza căruia sunt aprobate și concepute 

informațiile și modelul obiectului (procesului). 

Printre sursele de informații de care se ghidează decidentul 

sunt și cele din nivele ierarhic egale dar și superioare obiectului 

gestionat, precum și alte surse specifice mediului decizional, cu 

care domeniul gestionat interacționează. Aceste informații pot 

impulsiona acțiuni de perturbare a domeniului condus în urma 

unor legi, decrete, indicații, deci pot genera schimbări ale 

modelului general și ale obiectivelor. Modul de raționament al 

decidentului practic nu se schimbă. 

Dificulțațile în procesul decizional constau în primul rând, 

în problema ce se rezolvă, dar și în experiența decidentului. În al 

doilea rând, în calitatea și cantitatea informațiilor vizând 

problema ce trebuie soluționată. 

 

Nu are sens să vorbești de calitatea informației drept o 

caracteristică absolută. Informația este necesară decidentului 
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pentru a-și atinge scopurile și este determinată de precizia ei, 

timpul de acces, redundanța (surplusul), de gradul de implicare 

în realitatea condusă. Cantitatea de informații nu conduce 

totdeauna la o creștere a calității sau vitezei de luare a deciziei. 

Dacă fluxul informațional depășește pragul de recepționare al 

decidentului P, ne putem aștepta la consecințe negative asupra 

procesului decizional. 

 
 

Motivația micșorării calității după trecerea pragului de 

recepționare P a decidentului este condiionată de apariția 

problemelor suplimentare de selectare a informațiilor și 

dependența de comportamentul decidentului ca receptor de 

informație.În al treilea rând modul de a raționa, specific fiecărui 

om, influențează viteza și calitatea deciziei. 

Daca una și aceeași problemă se întâlnește de mai multe ori, 

decidentul își formează unele deprinderi și metode tipice de 

soluționare. 

Caracterizarea unei decizii poate fi făcută în diferite 

contexte: 

Se poate vorbi de eficacitate, de frecvență, de complexitate, 

nivel de cuprindere. Elementul comun al acestor abordări este o 

calitate foarte importantă a deciziei și anume oportunitatea. 

O explicație elocventă a oportunității actului decizional o dă 

teoria disonanței, elaborată de psihologul american Leon 

Festinger. Conform acestei teorii, orice acțiune, bineânțeles și 
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decizia, care se ia, în prealabil are la bază perceperea unei 

disonanțe între starea de fapt și obiectivul pe care și l-a pus 

decidentul. Orice două elemente cognitive se pot afla în situație 

de consonanță, disonanță sau independență. 

Din momentul când decidentul a sesizat disonanța, apare 

necesitatea intervenției sale în evoluția procesului: mai întâi să i-

a o decizie și după aceasta să acționeze efectiv pentru a înlătura 

disonanța. 

Vom numi potențial decizional capacitatea unui decident de 

a înțelege necesitatea unei decizii în privința unei acțiuni de 

înlăturare a disonanței și de a lua efectiv o decizie. Sunt 

cunoscute multe clasificări ale decidenților în funcție de calitățile 

individuale în luarea deciziilor, care în fond coincid (cu mici 

excepții). De regulă se evideniază: 

 decidentul impulsiv (tipul predicativ), aici și mai departe în 

paranteză se va nominaliza tipul decidentului după 

potențialul decizional în terminologia propusă de Festinger - 

pentru el este caracteristica predominarea procesului de 

elaborare a ipotezelor asupra procesului de verificare; 

percepe anticipat sau exagerat disonanța; consideră 

permanent necesar să ia o nou decizie; 

 decident riscant (tipul puternic reactiv) percepe întotdeauna 

disonanța, elaborează ipoteze, le verifică, întotdeauna ia 

decizii supraevalund necesitatea aciunii; 

 decident echilibrat (tipul normal reactiv) - percepe curent 

disonanța, înțelegând corect necesitatea deciziei, de regulă 

ia decizii eficiente; 

 decident precaut (tipul slab reactiv) - de cele mai multe ori 

percepe disonanța, elaborează ipoteze pe care le verifică 

continuu, realizează rar necesitatea de a lua decizia, și 

numai uneori ia o decizie eficientă; 

 decident inert (tipul absent) nu percepe decât întâmplător 

disonanța, pentru el este caracteristic predominarea bruscă a 

proceselor de verificare asupra proceselor de elaborare a 
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ipotezelor, care decurg lent, nesigur; foarte greu 

conștientizează necesitatea deciziei și o ia efectiv doar 

întâmpăltor. 

Aceste caracteristici, dacă se depistează, ar putea să 

servească pentru inițierea unui dialog, care ar facilita creșterea 

performanțelor decidenților în conlucrarea cu sistemul suport 

pentru decizii. 

O completare esențială a teoriei soluțiilor optimale este 

teoria psihologică a deciziilor.  

Acestă direcție științifică se referă la două aspecte. 

În primul rând, una dintre problemele cele mai urgente și 

importante în procesul de luare a deciziilor este o problema 

organizării sistemului uman de procesare a informației. De 

studiul sistemului uman de procesare a informației se ocupă 

psihologia cognitivă. Pe parcursul ultimilor ani psihologi din 

diferite țări au efectuat numeroase experimente, și prezintă 

informații interesante despre percepția, memoria și cu privire la 

activitatea creierului uman. Vom aminti numai câteva din cele ce 

se referă în mod direct la problema luării deciziilor. 

Sistemul uman de procesare a informației este perfect 

adaptat la rezolvarea multor probleme, inclusiv multifactoriale 

cu un număr mic de factori. Inspecial, dispunând de un set de 

euristici, decidenții pot rezolva multe probleme complicate 

simplificând în prealabil și adaptândule la posibilitățile sale. Însă 

aceste euristici fiind bune pentru cele mai multe cazuri, în unele 

- conduc la erori și contradicții logice. Prin urmare, sunt deosebit 

de dificile pentru decidenți problemele multicriteriale cu multe 

criterii,pe care adesea le soluționează cu erori. 

În al doilea rând dacă decidenții ar acționa în conformitate 

cu principiile alegerii raționale, dacă preferințele ar fi tranzitive 

ei nu ar comite soluții greșite și nu ar fi necesare recomandările 

teoriei psihologice a deciziilor. 

Teoria psihologică a deciziilor este un sistem de afirmații ce 

deschid conținutul intern al activității omului în procesul 
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pregătirii și luării deciziei. 

În teoria psihologică a deciziilor se evidențiază următoarele 

clase importante de afirmații: 

1. Afirmații în privința modului în care la oameni apare 

tensiunea decizională. O astfel de reprezentare este o 

imagine subiectivă a situației. Psihologii au descoperit ca de 

foarte multe ori decidenții simplifică situația, uitând sau 

ignorând unele alternative și consecințele lor. 

2. Afirmații ce descriu procesul de evaluare a valorii subiective 

a unei și aceleași variante, numite utilitate. Aceasta este o 

clasă importantă de afirmații deoarece utilitatea 

consecințelor alternativelor determină în mare măsură 

caracterul deciziei. 

3. Afirmații în ceea ce privește evaluarea subiectivă a 

probabilității circumstanțelor, fapt ce determină consecințele 

deciziei. Psihologii au descoperit că decidenții 

supraestimează probabilitatea unor evenimente puțin 

probabile și subestimează probabilitatea apariției 

evenimentelor foarte plauzibile. Un exemplu al fenomenului 

bine cunoscut - supraestimarea probabilității rezultatului 

dorit și micșorarea probabilității celor nedorite.  

4. Afirmații referitor la strategia de comportament. Ele descriu 

modul în care decidenții interpretează informațiile cu privire 

la utilitatea rezultatelor și probabilitățile lor, și ce reguli de 

selecție a alternativelor utilizează. Psihologii au descoperit 

că, în sarcini simple legate de risc, decidenții aleg, de obicei, 

strategii care maximizează așteptarea subiectivă a utilității. 

5. Ce descriu factorii care ghidează procesul de luare a 

deciziilor. Acestea includ impactul mediului, caracteristicile 

personale ale decidenților, impactul grupului social. În 

teoria psihologică a deciziilor se demonstrează că cu cât mai 

mult decidenții manifestă tendință de autoafirmare, 

dominație și cu atât mai mult își demonstrează natura 

agresivă, cu atât mai activ înclină spre decizii riscante. 
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Printre fenomenele constatate în studiul deciziilor colective, 

cel mai interesant fenomen este așa numita “evoluția 

pozitivă”, care constată că deciziile luate în colectiv sunt 

mai riscante decât cele luate de fiecare în parte 

(individuale). 

Teoria psihologică a deciziilor are misiunea de a prevedea 

comportamentul persoanei și a argumenta procesele ce cauzează 

acest comportament. Experimental sa stabilit că factorii de 

decizie în alegerea sarcinilor: 

În rezultatul experimentelor cu privire la comportamentul 

oamenilor în rezolvarea problemelor multicriteriale a fost 

posibilă dezvoltarea teoriilor psihologice ce descriu activitatea 

decidenților. 

D. Montgomery și O. Swenson au emis ipoteza că la 

căutarea celei mai bune alternative decidentul caută să 

construească o structură dominantă. Comparând câte două toate 

(sau o parte) a alternativele, decidenții doresc să găsească o 

alternativă care este mai bună cel puțin după un criteriu iar 

dezavantaje ei ar fi mai puțin semnificative în comparație cu 

dezavantajele celorlalte. 

În conformitate cu teoria structurii dominante decidentul 

alege alternativa ce le dominează pe celelalte din punctul său de 

vedere. Urmează compararea alternativei alese cu fiecare 

celelalte din mulțimea stabilită anterior. Dacă în rezultat s-a 

dovedit că alternativa aleasă este mai bună, atunci structura 

dominantă este construită și decidentul a găsit alternativa cea 

mai preferabilă. Dacă însă în rezultatul comparii o altă 

alternativă i se pare mai bună, atunci ea este considerată drept 

potențială dominantă și este comparată cu toate celelalte. 

D. Payne consideră că în procesul de rezolvare a problemei 

decidentul utilizează mai multe strategii și euristici. În 

experimentele de testare a comportamentului decidenții au 

folosit mai frecvent seturi de strategii decât a una singură. 

Regulile de comparare ale alternativelor sunt deseori 
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modificate de către decidenții neexperimentați, care, fiind 

influențați de unele caracteristici, uneori nesemnificative, pot 

face o alegere greșită. Decidenții experientați în procesul de 

luare a deciziilor utilizează strategiile sale preferate, pe care le-

au testat anterior în rezolvarea problemelor. 

4.4. Procesul luării  deciziilor în conducerea 

administrativă. Particularităţile activităţii în sistemele 

social-economice. 

Cum să repartizăm resursele disponibile, câţi specialişti să 

pregătim, ce masuri de protecţie a mediului ambiant trebuie să 

luăm la acestea şi o mulţime de alte întrebări sunt necesare 

răspunsuri argumentate, obiective cu estimări corecte ale 

beneficiilor dar și ale consecințelor nefovarabile. Şi nu e 

suficient să avem răspunsuri, e necesar să se traseze măsurile, ce 

ar garanta realizarea deciziilor luate, să se controleze 

îndeplinirea lor, să se facă corecţii pe măsura apariţiei unor 

abateri. Această activitate este obiectiv necesară la toate 

nivelurile: secţie, întreprindere, companie, ramură a economiei, 

ţară. De “calitatea” întrebărilor puse şi de răspunsurile la, ele 

depinde nivelul de trai, bunăstarea cetăţeanului, progresul şi 

securitatea statului. De formularea întrebărilor de acest gen, 

găsirea răspunsurilor la ele, elaborarea, măsurilor, ce asigură 

realizarea, deciziilor luate, sunt preocupate o mulţime de 

structuri: guvern, ministere, departamente, consilii de conducere, 

direcţii de întreprinderi etc. Toate se ocupă cu conducerea 

organizaţională administrativă şi sunt sisteme administrative. 

Strict vorbind, în sistemul de conducere intră şi obiectul condus. 

Activitatea sistemului administrativ se supune legităţilor 

generale de conducere, care-s valabile şi pentru obiectele tehnice 

și de altă natură. Schema, de mai jos sugerează o idee despre 

funcţionarea sistemului “organ de conducere - obiectul condus”. 
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1) acţiuni de impulsionare; 

2) organul de conducere; 

3) acţiuni manageriale; 

4) acţiuni de perturbare; 

5) obiectul gestionat; 

6) legătura inversă (feed - back); 

7) rezultatele funcţionării obiectului gestionat. 

Sub acţiunea unor impulsuri din exterior (1) sau din analiza 

activităţii obiectului gestionat, organul de conducere (2) ia 

decizii, dă indicaţii asupra modului de funcţionare a obiectului 

gestionat (5), pe care i le transmite (3). Obiectul condus, sub 

influenţa acţiunilor manageriale (3), acţiunilor de perturbare (4) 

din exteriorul sistemului şi în conformitate cu modul său intern 

de funcţionare, îsi exercită funcţiile. Rezultatele funcţionării 

obiectului gestionat devin cunoscute organului de conducere, ce 

îşi corectează acţiunile manageriale (3), care, la rândul lor, 

influenţează obiectul. 

Deciziile manageriale au atât trăsături caracteristice tuturor 

deciziilor pe care le ia o persoană, indiferent de domeniul de 

activitate (alegere în cunoștință de cauză orientată spre obținerea 

unui obiectiv) dar și trăsături specifice caracteristice deciziilor de 

management: 
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- generează o acțiune de gestiune, legând astfel subiectul și 

obiectul managementului;  

- este rezultatul activității mentale de creație a omului, în 

baza cunoașterii și utilizării conștiente a legilor obiective și 

experienței personale;  

- determină acțiunile al subiectului și obiectul 

managementului, pentru atingerea obiectivelor generale ale 

sistemului, deci orientează la acțiune la rezultate practice. 

Vorbim de deciziile de management ca act creativ deoarece 

elaborarea și luarea deciziei este un process original chiar și la 

aplicarea în alegerea alternativei de soluție a modelelor formale 

care nu se finalizează până nu se analizează și din puntul de 

vedere al factorilor neincluși în model (în descrierea formală a 

problemei). În luarea deciziei manageriale este prezentă și 

influiența părerii subiective a decidentului și preferințelor sale, 

fapt care nu poate fi considerat neacceptabil dată fiind 

responsabilitatea dânsului și de decizie și de implementare. 

Implementarea deciziei se efectuiează de către personalul care 

nu întotdeauna are aceleați viziuni ca și decidentul. Iar dacă 

decidentul are o experiență bogată, atunci părerile, preferințele 

dânsului sunt deja testate în activitate. 

Deciziile manageriale care se iau la diferite nivele ierarhice 

se caracterizează prin trăsături caracteristice nivelului. 

La nivel de stat: scara largă și importanța problemelor care 

trebuie rezolvate, un cerc larg implicat în executarea deciziei dar 

și afectat de decizie, responsabilitatea socială și politică, morală 

și etică, financiară, ecologică. 

La nivelul conducerii ministerelor: problemede politici 

sectoriale, strategice; 

La nivelul conducerii întreprinderilor: probleme tactice cu 

un nivel ridicat de argumentare și expertiză, probleme curente; 

La nivel de șefi de servicii: probleme operative, concrete și 

controlabile. 

Iată unii factori care influențează deciziile manageriale și 
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eficiența lor: evaluările personale a decidentului, mediul în care 

se ia decizia, incertitudinea, resticțiile informaționale, restricțiile 

temporale etc. 

Condițiile de incertitudine în care se iau deciziile 

manageriale se caracterizează prin faptul că este imposibil să se 

estimeze cu exactitate probabilitatea rezultatelor posibile. De 

regulă, o astfel de situație apare sub influența și necesitatea de a 

ține cont de un număr mare de păreri personale și de factori 

despre care este imposibil de a obține informații relevante 

necesare. În rezultat, este imposibil să se prevadă cu certitudine 

probabilitatea unor consecințe nefavorabile. 

In procesul îndeplinirii funcţiilor sale, organul de conducere 

de la un nivel interacţionează cu organul de conducere de alt 

nivel. Intre niveluri se face un schimb de informaţie: de sus în 

jos - prin directive şi informare, de jos în sus - prin informare. 

Încă o particularitate a obiectelor conducerii administrative este 

departajarea proceselor de gestiune în timp, deseori, şi în spaţiu. 

Printre alte particularităţi poate fi menţionată “nematerialitatea” 

multor obiecte de conducere administrativă (exemplu - procesul 

didactic). Independent de faptul dacă sunt, folosite în activitate 

mijloace tehnice sau nu, independent de caracterul şi gradul lor 

de utilizare, orice sistem de management administrativ este mai 

întîi un colectiv de oameni. Anume ei iau deciziile. 

Managementul întotdeauna este un proces ce are anuminte 

obiective iar sistemul este creat şi funcţionează pentru realizarea 

acestor obiective. In funcție de nivel şi de destinaţie, obiectivele 

se formează în interior sau se impun din exterior. In fiecare caz 

aparte este necesară obţinerea efectivă a obiectivului stabilit, 

considerând incontestabilă corectitudinea alegerii obiectivului. 

Unele componente şi elemente ale sistemului de 

management administrativ pot avea scopurile sale, care nu 

întotdeauna coincid cu obiectivul întregului sistem. 

Cu obiectivele conducerii sunt strâns legate criteriile de 

eficienţă sau criteriile calităţii funcţionării sistemului de 
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management. Prin valoarea criteriului se încearcă să se măsoare 

cât de bine se asigură atingerea obiectivului. Trebuie însă 

menţionat că prin eficienţă mai înţelegem şi cu ce pierderi s-a 

obţinut atingerea obiectivului. 

Prin cele spuse ne convingem că managementul 

administrativ este un proces de luare a deciziilor în baza 

informaţiilor necesare, care include măsurile pentru realizarea 

acestor decizii, asigurarea executării deciziilor luate şi controlul 

decurgerii executării. 

Particularităţile activităţii în sistemele social-economice 

Practic, în toate ţările creşte sentimentul de nemulţumire iar 

populaţia critică guvernele care nu mai sunt în stare să menţină 

un nivel decent al vieţiiîntregii populații. Se critică legile, de la 

care se aşteaptă îmbunătăţirea situaţiei. Programele elaborate de 

guverne, ca şi legile în care se puneau mari speranţe, tot mai des 

se dovedesc a fi neeficiente, ba chiar şi duc la rezultate diametral 

opuse celor, pe care contau cei ce le-au elaborat. Aceleaşi lucruri 

se întâmplă şi în organizaţii. Una din cauzele, care duc la aceste 

lucruri, este aceea, că oamenii se folosesc de metode obişnuite, 

intuiţie, care făcând faţă problemelor cotidiene, mai puţin, dar 

totuşi sunt aplicabile la sisteme tehnologice, însă practic, nu pot 

fi aplicate cu succes la sistemele social-economice. 

O nouă abordare a sistemelor sociale 

Raţiunea umană nu este acomodată pentru înţelegerea 

comportamentului sistemelor sociale. Aceste sisteme aparţin aşa 

- zisei clase de sisteme neliniare multicomponente cu legătura 

inversă. Pe parcursul dezvoltării îndelungate a civilizaţiei, 

oamenii nu au avut nevoie de a înţelege aceste sisteme. Procesul 

de evoluţie nu ne-a creat capacitatea intelectuală de înţelegere 

corectă a comportamentului sistemelor dinamice, parte 

componentă a cărora suntem şi noi. 

O altă cale de apreciere a comportamentului unor sisteme 
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sociale decât discuţii, raţionament, până nu demult nu erau. 

Progresul metodelor modelării economico-matematice şi, în 

special, apariţia metodei numite dinamica sistemelor care 

operează cu variabile de două tipuri: acumulatori ai sistemului şi 

fluxuri, ce schimbă nivelul acumulatorilor, au făcut posibilă 

elaborarea modelelor unor sisteme social-economice destul de 

complexe.  

Modele matematice ale sistemelor sociale 

Nimeni nu va trimite un aparat cosmic în zbor, până nu va 

verifica utilajul lui pe modele de laborator, până nu va calcula la 

computer traiectoria. Aceste probe nu dau o garanţie deplină a 

succesului, însă permit să fie înlăturate multe posibilităţi de eşec. 

Sistemele socio-economice în care trăim sunt cu mult mai 

complexe şi greu de înţeles decât cele tehnologice. Atunci de ce 

nu folosim o abordare analogică de creare a modelelor sociale şi 

efectuarea unor experimente de laborator cu ele, înainte de a 

pune în aplicare noi legi, noi programe? De obicei, se spune că 

cunoştinţele noastre sunt insuficiente pentru construirea unor 

modele utile. Oare nu-i o contradicţie în această afirmaţie? Nu 

avem cunoştinţe pentru un model al sistemului, însă construim 

sisteme sociale noi, acţionăm asupra celor existente prin 

aprobarea legilor, prin formarea noilor programe sociale! 

Bineânţeles, modelele acestor sisteme, ca orice model, sunt 

abstracţii mai simple a sistemelor reale, însă ele sunt mai 

convingătoare decât abordările aplicate în prezent si, principalul, 

modelele permit să se aprecieze comportamentul sistemului la 

diferite acţiuni asupra componentelor sale. 

Comportamentul antiintuitiv al sistemelor sociale 

Oamenii înţeleg bine situaţia în care se află firma, 

organizaţia, înţeleg greutăţile şi încearcă conştiincios să schimbe 

situaţia spre bine, elaborează măsuri, care în viziunea lor vor 

asigura rezultatul scontat şi se miră când în rezultatul efectuării 
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acestor măsuri situaţia se agravează. Experimentul cu un model 

matematic ar fi arătat la ce consecinţe va aduce aplicarea acestor 

măsuri. 

Proprietăţile sistemelor sociale 

Sistemele sociale esenţial sunt nesensibile la schimbările 

majorităţii măsurilor aplicate de oameni pentru modificarea 

comportamentului sistemului. Experienţa umană ne învaţă să 

căutăm cauzele lângă simptomele neplăcerilor însă în sistemele 

sociale există câteva puncte sensibile de influenţă, prin 

intermediul cărora se poate schimba comportamentul sistemului. 

Există un conflict permanent între consecinţele apropiate şi 

de lungă durată. Poziţia, ce duce la ameliorare în timpul 

apropiat, peste un timp va înrăutăţi situaţia în sistem şi 

programele, măsurile, ce pot îmbunătăţi situaţia pe un termen 

lung, la primele etape pot suprima comportarea sistemului. 

Robert May, a fost consilierul științific principal al guvernului 

conservator al lui John Major și apoi în cabinetul laburist a lui 

Tony Blair este convins că politicienii gestionează cunoscând 

doar parțial a sistemele care le analizează. Cu foarte puține 

excepții, toți ei sunt oameni foarte egoiști, foarte ambițioși pe 

care în primul rând îi interesează propria carieră. 

Lordul Robert May a folosit modelul său de propagare a 

bolilor infecțioase și a dinamicii lanțurilor alimentare a mediului 

pentru studiul crizei bancare din 2008 prin care arată modul în 

care instrumentele financiare, concepute pentru a optimiza 

profitul unor organizații, cu un risc minim, poate destabiliza 

sistemul bancar în ansamblu. 

Numai ţinând cont de aceste proprietăţi ale sistemelor 

sociale şi folosind metodele modelării economico-matematice 

(dinamica sistemelor, simularea etc.), se poate ajunge la o 

înţelegere mai profundă a tendinţelor evoluţiei unor sisteme 

complexe social-economice şi aprecierii corecte a consecinţelor 

strategiilor preconizate pentru modificarea comportamentului lor 
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până a lua o decizie bine fundamentată, care va fi valabilă pe un 

termen mai lung. 

4.5. Managementul strategic şi luarea deciziilor 

conform unor semnale slabe. 

Unele caracteristici ale diferitor decizii 

Deciziile strategice sunt decizii pe termen lung a viitorului 

dezvoltării organizațiilor. Ele sunt incerte deoarece se ocupă cu 

viitorul, și implică o mulțime de riscuri. 

Deciziile administrative sunt luate zilnic în conformitate cu 

deciziile strategice și operaționale. Ele sunt decizii pe termen 

scurt legate de lucrul și bunăstarea angajaților organizației. 

Deciziile operaționale sunt legate de producție. Se iau în 

conformitate cu deciziile strategice și administrative pe perioadă 

medie. Nu sunt luate frecvent. 

Sfârsitul secolului este marcat de schimbări esenţiale în 

modul de abordare a problemelor luării deciziilor, care s-au 

declanşat la începutul anilor 80 al secolului XX în economia 

americană prin aşa - zisa “revoluţie lentă în management”. 

Sesizând incapacitatea conducătorilor să facă faţă 

dificultăţilor crescânde, mai ales în faţa provocării japoneze, 

intrând într-o criză economică de lungă durată (1981), 

corporaţiile americane s-au confruntat cu o criză în conducerea 

sistemelor economice. 

Ieşirea din ea se caută nu numai în restructurarea şi ridicarea 

calificării managerilor, dar şi în trecerea la o nouă paradigmă în 

management, prin care se subânţelege un sistem de opinii, ce 

reiese din rezultatele şi ideile fundamentale ale multor savanţi 

marcanţi şi practicieni în management. Esenţa acestei paradigme 

constă într-o distanţare în luarea deciziilor de la raţionalismul 

managerial, de la considerarea că succesul se datorează numai 

organizării raţionale a producerii, micşorării cheltuielilor, 

ridicării productivităţii muncii şi eficienţei folosirii tuturor 
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resurselor. 

La o abordare tradiţională întreprinderea, organizaţia se 

consideră un sistem închis, obiectivele şi problemele sunt 

determinate anterior şi rămân relativ stabile o perioadă destul de 

lungă, tot aşa ca şi condiţiile de funcţionare. Conform părerilor 

raţionaliştilor, baza strategiei unui sistem economic trebuie sa fie 

o creştere continuă şi o aprofundare a specializării producerii. 

Noua paradigmă se bazează pe abordări sistemice şi situaţionale 

ale managementului. Organizaţia se consideră un sistem deschis. 

Premisele succesului se caută nu în interior, ci în afara 

sistemului. Succesul este legat de aceea cât de reuşit sistemul 

(compania, organizaţia) se acomodează 1a mediul economic și 

social-politic în care funcţionează. 

Va reuşi sistemul la timp să sesizeze pericolul existenţei 

sale, va fi stabilă la “lovitura soartei”, nu va rata posibilităţile, ce 

au apărut în mediul ei, va putea să stoarcă maximum de avantaj 

din posibilităţile ce apar - iată criteriile principale ale eficacităţii 

sistemului de conducere, fată de care raţionalitatea, internă a 

organizării producerii şi conducerii (cu toată importanţa ei) trece 

pe planul doi. Din aşa, un raţionament reiese abordarea 

situațională a conducerii, conform căreia construirea sistemului 

de management al unităţii (firmei, organizaţiei) este un răspuns 

la acţiunile mediului extern al unităţii şi unor caracteristici ale 

contextului ei organizaţional, în particular ale tehnologiei 

aplicate şi ale resurselor umane. 

Dacă în sistem mediul şi tehnologia sunt stabile şi bine 

determinate, iar oamenii au o natură mai mult tehnocrată decât 

creatoare, atunci genotipul managementului, ce corespunde 

idealurilor raţionaliştilor, va fi bun pentru organizaţia dată. Însă 

odată cu mărirea complexităţii mediului şi tehnologiei în baza 

căreia funcţionează organizaţia, creşterea diversităţii numărului 

şi conţinutului obiectivelor, schimbarea culturiigestiunii, ea tot 

mai mult se deplasează de la raţionalismul intern spre o 

flexibilitate şi adaptivitate a subsistemelor. In conformitate cu 
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aceasta se trece la o decentralizare mai mare. Mecanismele 

organizaţionale se adaptează la evidenţierea unor noi probleme şi 

la elaborarea de noi soluţii mai mult decât la controlul celor 

adoptate. Manevra în repartiţia resurselor se apreciază mai înalt 

decât punctualitatea în consumarea lor iar conducătorii 

întreprinzători sunt mai necesari decât pur tehnocraţii. La o 

întreprindere, care este orientată 1a calitatea şi nu numai la 

cantitatea producţiei, este adaptivă din punct de vedere al 

structurii interne a sistemului de management importanța 

factorului uman crește și devine tot mai decisivă. Concepţia 

organizaţiei ca sistem social este o a doua latură a noii 

paradigme. 

La formarea sistemului organizaţional de management 

trebuie să se ţină cont nu numai de caracterul strategiei și 

procedurilor de planificare şi control, dar şi de stilul de 

conducere, calificarea personalului, comportamentul şi reacţia 

lui la schimbări. Noua paradigmă acordă o importanţă deosebită 

factorilor de cultură organizaţională (normelor de comportament 

individual şi de grup, tipurilor de interacţiune între lucrători, 

valorilor care s-au stabilit în organizaţie). 

Pentru implementarea metodelor de conducere strategică 

factorul cel mai important este atitudinea personalului faţă de 

schimbări: duşmănoasă, neutră sau acceptarea cu entuziasm, 

tendinţa de a stabiliza ce s-a obţinut sau de a trece la nou, mai 

radical, gătinţa de a risca sau înlăturarea totală de la o activitate 

riscanta, orientarea la experienţa trecută sau însuşirea 

exploratorie a viitorului. Devine clar că la realizarea unor 

schimbări în conducere, mai ales trecând la ceva cardinal cum 

este conducerea strategică, indispensabil legată de reorientarea 

preocupărilor de la problemele interne la cele din exteriorul 

companiei, este necesară o muncă asiduă bine orientată pentru a 

învinge rezistenţa la schimbări şi formarea unei noi culturi şi 

tradiţii de organizare. Robert May consideră că mai degrabă 

faptul că evenimentele nu prea evidente care au loc pe piață se 
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amplifică și distorsionează în rezultatul al interacțiunii cu 

oamenii și multe dintre problemele majore ale societății nu sunt 

în sfera matematicii. Salvarea trebuie să o așteptăm de la  de 

științele comportamentale. 

Evoluţia sistemelor de management  

Pe măsura evoluţiei condiţiilor, apăreau noi probleme, se 

creau noi sisteme de conducere - mecanisme, ce permiteau să se 

ia decizii coordonate şi eficiente. 

Să examinăm o caracteristică succintă a schimbărilor: 
1. La începutul secolului XXI numărul problemelor, 

condiţionate de schimbările mediului creşte permanent. 

Multe din ele sunt principial noi şi nu pot fi soluţionate 

reieşind din experienţa precedentă. 

2. Multitudinea problemelor şi lărgirea geografică a 

economiei de piaţă duce la o complicare a problemelor 

managementului. 

3. Complexitatea şi caracterul nou exercită o presiune 

continuu crescândă asupra administratorilor la nivelul de 

vârf, în timp ce deprinderile elaborate anterior tot mai 

puţin corespund condiţiilor de soluţionare a problemelor. 

4. Probleme noi apar tot mai frecvent. Noutatea, diversitatea, 

complexitatea şi ritmul apariţiei lor ridică probabilitatea 

unor impreviziuni strategice. 

Creşterea nivelului instabilităţii a condus la apariţia unor 

metode de organizare a funcţionării organizaţiei în condiţiile 

micşorării posibilităţilor de prezicere corectă, la apariţia unor 

factori noi şi complicarea mediului. 

Se pot evidenţia patru etape în dezvoltarea sistemelor de 

management: 

1) managementul în baza controlului executării (post-factum), 

2) managementul în baza extrapolării, când ritmul 

schimbărilor se accelerează, însă viitorul se mai poate 
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prezice prin extrapolarea trecutului. 

3) managementul prin previziunea schimbărilor, când au 

început a apărea fenomene neaşteptate şi ritmul schimbărilor 

s-a accelerat, însă nu întratât, ca sa devină imposibil să 

prevezi tendinţele viitoare şi să determini reacţia la ele. 

4) managementul în baza unor soluţii flexibile urgente, care se 

formează în condiţiile apariției atât de vertiginoase a mai 

multor probleme importante, încât devine imposibilă 

previziunea lor din timp. 

Deosebirea principală între deciziile în procesul planificării 

pe termen lung şi deciziile la planificarea strategică constă în 

interpretarea viitorului. In sistemul de planificare pe termen lung 

se admite, că viitorul poate fi prezis prin extrapolarea tendinţelor 

de creştere, care s-au format istoric. 

In sistemul de planificare strategică este esenţială lipsa 

presupunerii că viitorul trebuie să fie neapătat mai bun decât 

trecutul şi nu se admite că viitorul poate fi examinat prin 

extrapolare. De aceea ca prim pas se efectuează analiza 

perspectivei sistemului, obiectivul căreia este evidenţierea 

tendinţelor, pericolelor, şanselor a unor situaţii excepţionale, 

care în viitor ar putea schimba tendinţele ce s-au format. 

O particularitate demnă de menţionat constă în faptul că 1a 

planificarea strategică va fi nevoie de învins sistematic rezistenţa 

la schimbări pe parcursul realizării strategiei planificate. Pentru a 

face faţă acestor probleme schimbătoare se aplică principiul 

deciziilor oportune sau conducerii prin ordonarea problemelor 

strategice care constă în următoarele: 

1. se instituie observarea, permanentă a tuturor tendinţelor 

mediului: de piaţă, tehnice, economice, sociale, politice etc. 

2. rezultatele analizei acestor tendinţe şi estimările gradului de 

urgenţă se raportează conducerii de vârf. 

3. împreună cu serviciul de planificare conducerea stabileşte, 

cărei din următoarele patru categorii îi aparţin problemele: 

• urgente şi importante, care cer o intervenţie imediată; 
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• importante, care pot fi soluţionate în ciclul următor de 

planificare; 

• importante, însă nu de urgenţă, care necesită o 

supraveghere; 

• probleme, care prezintă o alarmă falsă, care nu merită, o 

examinare. 

Problemele, ce se evidenţiază din observarea mediului, sunt 

asigurate cu informaţie în mod diferit. Unele sunt atât de 

evidente şi concrete, încât, li se poate da o apreciere a 

importanței şi adopta măsuri pentru soluţionare. Le vom numi 

probleme determinate prin semnale puternice. 

Alte probleme devin cunoscute doar conform unor semnale 

slabe - unele semne timpurii şi insuficient de precise ale unor 

evenimente importante. 

Semnalele slabe cu timpul se amplifică, şi devin puternice. 

Problema cea mai grea este stabilirea momentului, când decizia 

strategică trebuie luată, deoarece, aşteptând un semnal mai 

puternic, se poate întârzia cu luarea deciziei, sau decizia nu va 

putea fi luată atunci cînd sistemul se va afla, deja sub presiunea 

unor împrejurări, care nu-i permit să funcţioneze normal. De 

aceea, când sistemul funcţionează stabil, însă mediul manifestă 

semnale slabe ale unor posibile schimbări pe viitor, este necesară 

pregătirea din timp a deciziei, care ar fi oportună în condiţiile 

acestor schimbări. 

Nivelul de informare în condiţiile unor schimbări neaşteptate 

Informaţia necesară pentru a aprecia intervenţia unor 

schimbări în procesul planificării strategice pare dubioasă din 

cauza incertitudinii apariţiei. O analiză detaliată arată că şi o 

astfel de informaţie poate fi utilă şi cu conţinut bogat: 

consecinţele pericolului trebuie să fie analizate minuţios, 

măsurile de răspuns să fie bine balanțate, încât cheltuielile, ce 

vor fi făcute, să corespundă gradului de înlăturare a pericolului 

sau posibilităţilor ce se deschid. 
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Când la orizont se conturează primele semne ale unor 

schimbări, trebuie să aşteptăm că informaţia despre ele va fi 

vagă şi numai peste un timp va începe a fi mai conturată şi mai 

completă. 

Se pot distinge cinci nivele de informare: 

Primul corespunde celui mai mic nivel de informaţie 

necesară, ce o primeşte conducătorul. Cu alte cuvinte, se ştie că 

este probabilă apariţia, unui pericol sau a unei posibilităţi, însă 

nu-s cunoscute nici natura lui, nici izvorul. Condiţiile economice 

şi politice incerte pun în astfel de situaţii majoritatea firmelor. 

Fiind sub influienţa unor seisme, legate de schimbarea situaţiei 

economice, conducătorii sunt conştienţi de faptul că şocuri pot fi 

şi în viitor, însă nu le cunosc sursa. La nivelul doi este cunoscută 

sursa unor noi posibilităţi. De exemplu, la începutul anilor 40 al 

secolului trecut fizicienii cunoşteau că semiconductorii au 

proprietăți ce pot genera un viitor cu perspectivă. 

Sursa unor noi schimbări era cunoscută, însă evenimentul 

încă nu (vor trece ani până va apărea tranzistorul). După ce 

tranzistorul a fost elaborat, informarea era la nivelul trei, deci 

apăruse posibilitatea concretă, însă domeniul de aplicare a 

invenţiei se contura nu prea clar, şi nu se cunoşteau măsurile de 

apărare şi de intervenţie ale companiilor care produceau tuburi 

electronice. După ce astfel de măsuri s-au luat, informarea a 

ajuns la nivelul patru (reacţia concretă), cu toate că era greu de 

stabilit alocaţiile posibile si veniturile. 

Firmele care au acceptat tranzistorii au făcut investiţii mari 

în lipsă totală de experienţă, deci cu speranţa, că riscul va fi 

răscumpărat. 

Informarea a atins nivelul cinci (rezultate concrete) doar 

atunci când datele despre cheltuielile în producerea tranzistorilor 

au devenit suficiente pentru a determina, în baza experienţei, 

rentabilitatea noii tehnologii. Insă către acest moment pionerii 

(cei ce au investit primii) aveau deja poziţii bune şi cei ce nu 

erau printre ei au fost nevoiţi să cheltuie mai mult pentru a se 
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implementa în acest domeniu. 

Dacă introducem variabila “timpul rămas”, adică timpul 

între momentul sesizării informaţiei şi apariţiei consecinţelor, 

atunci cu cât timpul rămas e mai mare, când semnalul este încă 

slab, cu atât mai bine poate fi pregătită decizia. Când semnalul 

este puternic, timpul rămas poate fi insuficient pentru a lua o 

decizie adecvată situaţiei. 

O îmbinare armonioasă a managementului strategic în baza 

semnalelor slabe cu raţionalismul tehnocraţilor este, probabil, 

soluţia cea mai reuşită. Bineânţeles, problemele luării deciziilor 

conform unor semnale slabe sunt, de regulă, slab structurate sau 

chiar nestructurate, însă previziunea unor evenimente în baza 

unor analize de tip jocuri contra naturii le pot transfera în 

probleme, soluţionarea cărora devine posibilă. 

Deși, și nu se elimină problema utilizării raționale a 

potențialului în activitatea curentă, acum devine extrem de 

important de a exercita un astfel de management care îi ajută 

firmei să se adapteze la schimbarea rapidă a mediului în care 

funcționează. Dacă predomina convingerea că cei mari au șansa 

de a învinge firmele mai mici, acum este clar că prioritate va 

avea cel mai rapid. 

Esența tranziției de la managementul operativ la cel 

strategic, este necesitatea de concentra atenția managementului 

de vârf la mediul în care funcționează compania pentru a 

răspunde în mod adecvat și în timp util la provocările lui. 

Practica a demonstrat că nu există nici o strategie de afaceri 

bună pentru toate companiile, deoarece nu există nici un 

management strategic universal. Fiecare companie este unică în 

felul său, iar procesul de elaborare a unei strategii pentru fiecare 

obiect depinde de dinamica și potențialul de dezvoltare dar și de 

comportamentul concurenților, economia, mediul cultural și 

multe altele. În același timp, există o serie de puncte 

fundamentale care ne permit să vorbim despre unele principii 

generale ale managementului strategic. Managementul strategic 
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este produsul creativității conducerii de vârf. 

Problema conştientizării de către conducătorii de cel mai 

înalt rang a concepţiei semnalelor slabe este poate cea mai 

importantă problemă în elaborarea unui sistem modern de 

management. Conducătorii strategi, posibil, inconştient urmează 

concepţia, însă conducătorii tehnocraţi, cu o altă mentalitate, 

sunt orientaţi la problemele interne, 1a o organizare exemplară a 

lucrului şi foarte greu vor deveni adepţi ai noii concepţii. 

În 1889 regele Oscar II al Suediei și Norvegiei a înmânat un 

premiu pentru o lucrare ilustră în domeniul analizei matematice. 

Câștigător a fost desemnat Henri Poincare pentru soluția 

problemei a trei corpuri (varianta simplificată a două corpuri și 

un fir de praf). Se afirma fără a demonstra că mica influență a 

firului de praf nu va perturba orbitele celor două corpuri. Înainte 

de a publica lucrarea singur autorul s-a convins că afirmația este 

greșită. Deja în 1990 Poincare a ajuns la concluzia despre 

sensibilitatea sistemelor dinamice la devieri mici. Chiar și o mică 

modificare a condițiilor conduce la rezultate complet diferite. Cu 

toate că se consideră că laurii de părinte al haosului aparțin lui 

Poincare, sensibilitatea multor sisteme dinamice la mici 

schimbări a fost surprinzător de puțin cunoscută în secolul XX. 

De fapt, pentru ca fenomenul să fie mai larg cunoscut a fost 

necesară redescoperirea acestui fenomen de către savantul 

Edward Lorenz, care, la fel ca Poincare, mai întâi credea că a 

greșit. În 1963, când Lorenz, care lucra la Massachusetts 

Institute of Technology calcula ecuațiile dinamice ale 

temperaturii fluidului a decis că un model necesită un calcul mai 

îndelungat. El a luat o parte din date, obținute înainte, și le-a 

reintrodus pentru a calcula modelul din locul unde s-a întrerupt 

calculul.Întorcându-se de la o cafea, spre groaza lui a descoperit 

că computerul nu a reprodus rezultatele anterioare ci diferite 

semnificativ de la cele precedente. La început, el nu înțelegea ce 

s-a întâmplat. Doar dacă introduci în ecuație același date, nu 

aștepți un răspuns diferit. Dar, după un timp și-a dat seama ce 
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era: el nu a introdus aceleași date. În calculul precedent au fost 

folosite date cu trei semne zecimale (0,506), iar calculele după 

reluare au fost efectuate cu o precizie de până la șase caractere 

după virgulă (0,506127). Astfel încă o dată s-a confirmat 

sensibilitatea sistemelor dinamice la devieri mici. Ecuațiile, 

descoperite de știință, oferă o descriere absolut deterministă a 

evoluției multor sisteme dinamice. Cu toate acestea, în multe 

cazuri, previziunile care se pot obține nu sunt accesibile, 

deoarece orice măsurare a poziției sau vitezei a particulei poate 

fi doar o aproximare a condițiilor reale. 

Or la luarea oricărei decizii, mai ales în cazuri, când 

semnalele sunt slabe se cere de făcut analize sistemice extrem de 

profunde cu metode matematice a situației, a influiențelor 

mediului, altfel contrar așteptărilor dorite, se poate suferi eșec. 
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Capitolul 5. Automatizarea procesului decisional. 

Sisteme suport pentru decizii 

Apariţia calculatoarelor a fost o descoperire revoluţionară ce 

se poate compara numai cu încă două momente cruciale din 

istoria omenirii: îmblânzirea focului, fapt ce a ajutat 

predecesorilor homo sapiens să finalizeze evoluţia omului, şi 

maşina cu aburi,care a eliberat omenirea de pe altă linie moartă - 

criza energetică. 

Aşa cum focul a eliberat rezervele organismului omenesc, 

care se consumau pentru digestia hranei crude, pentru evoluţia 

raţiunii,maşina cu aburi i-a adus energia artificială, care în urmă 

cu trei secole încă nu exista, şi a declanşat progresul tehnic. 

Calculatoarele au dat ieşirea din criza informaţională. 

Necesitatea de a lucra cu cantităţi enorme de informaţii din 

ştiinţă, tehnică, producere cerea tot mai multe eforturi care 

puteau face lipsite de sens acumularea de noi cunoştinţe. Dacă la 

începuturi calculatorul se utiliza în principal ca un aritmometru 

performant pentru calcule, acum este greu de găsit un domeniu 

al activităţii omului care nu ar avea posibilităţi sa utilizeze 

calculatoarele. 

Apariţia calculatorului a fost un răspuns la necesitatea 

automatizării calculelor ştiinţifice complicate, de mari proporţii, 

în timp restrns impus de cerinţele elaborării unor sisteme de 

armament şi de echipament pentru industrie. 

Extinderea ariei aplicaţiilor în economie în afară de 

performanţe de calcul, cerea mărirea memoriei pentru păstrarea 

informaţiei brute şi prelucrate şi crearea unor interfeţe de dialog 

om - calculator pentru a asigura posibilităţi de utilizare directă, 

fără intermediari. Prin aceasta s-au creat premizele folosirii 

calculatorului în procesul decizional. 

5.1. Calculatorul în procesul managerial 

Un timp îndelungat se credea, că dacă conducătorul dispune 
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de cât mai multă informaţie, atunci ea îi asigură elaborarea unor 

decizii mai calitative. Pe parcursul acestei lucrări s-a menţionat 

că fundamentarea unei decizii necesită informaţie despre 

obiectul condus, mediul în care funcţionează obiectul şi care îl 

perturbează, însă surplusul de informaţie poate influenţa negativ 

asupra deciziei. 

Pentru elaborarea planului de producere pentru perspectivă 

unui manager de rang înalt nu-i este necesară informaţia despre 

performanțele fiecărui muncitor, mai mult ca atât, această 

informaţie, dacă ar avea-o, i-ar sustrage atenţia de la alta, fără de 

care nu poate forma planul și asigura gestiunea eficientă. Aceste 

fapte acum sunt cunoscute. Dar la începuturi, când toţi erau sub 

impresia posibilităţilor calculatoarelor, mulţi specialişti au fost 

antrenaţi în elaborarea unor sisteme informaţionale cu destinaţia 

de a asigura procesul luării deciziilor în întreprinderi şi instituţii 

cu o informaţie cât mai bogată chiar de nu era strict necesară. Pe 

parcurs sistemele informaţionale au evoluat spre posturi 

automatizate de lucru şi sisteme suport pentru decizii. 

5.2. Evoluţia sistemelor informaţionale 

Există foarte multe definiţii ale sistemelor informaţionale 

(SI), care arată cum a evoluat conceptul lor. 

a) SI este o totalitate de informaţii despre obiect, necesară la 

gestionarea lui. 

b) SI este, mai întâi, un grup de persoane pregătite special, 

actele normative, ce asigură fluxurile de informaţie, sistemul 

de căutări a informaţiei cu toate atributele: clasificatoare, 

limbaj special documentaţie, calculatoare şi, în sfârşit, o 

metodă ştiinţific argumentată şi bine ajustată de lucru 

exprimată în instrucţiuni de lucru ale întregului colectiv şi 

ale fiecărui salariat. 

c) SI este un grup de lucrători, un set de instrucţiuni şi 

echipamentul pentru prelucrarea datelor, care asigură 
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colectarea, înmagazinarea, procesarea şi căutarea datelor în 

scopul micşorării incertitudinii în procesul luării deciziilor 

(atingerea obiectivului comun) furnizând informaţia 

decidentului în acel moment, când dânsul poate folosi 

această informaţie cu eficienţă maximă. 

d) SI este un sistem de colectare, înmagazinare, procesare şi 

diseminare a informaţiei necesare pentru gestionarea 

obiectului. Componentele SI sunt: fondul informaţional, 

sistemul lui de gestiune, un sistem special organizat de 

documente şi fluxuri de date softul şi echipamentul necesar, 

personalul sistemului, metoda şi metodicele, instrucţiunile 

de funcţionare ale sistemului. 

Fondul informaţional cuprinde sisteme de indicatori, ce 

caracterizează obiectul sau grupe de indicatori, care constituie 

anumite documente tipice. 

Cerinţele faţă de fondul informaţional al sistemului 

informaţional: 

 plenitudinea. Datele FI trebuie să reflecte toate aspectele 

activităţii obiectului şi mediului exterior al lui, să asigure 

toate necesităţile probului de conducere; 

 integritatea. Calitatea deciziilor depinde de 

’’corectitudinea” datelor. Integritatea, poate fi diminuată 

atît prin date contradictorii, cit şi prin date neverosimile, 

greşite, învechite, care nu mai caracterizează starea actuală 

a obiectului condus; 

 flexibilitatea înseamnă necesitatea de a satisface cerinţele 

diverse de utilizatorilor; 

 relevanţa în privinţa formei de prezentare a datelor, 

comodităţii, timpului de acces; 

 separarea accesului (accesul autorizat). 

Proliferarea sistemelor informaţionale înaintează anumite 

cerinţe asupra lor. In primul rând, este necesar ca aceste produse 

să pună la dispoziția utilizatorului servicii evolutive şi 

disponibile în permanenţă, printr-o interfaţă simplă. 
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Condiţiile generale în care sistemele informaţionale sunt 

acceptabile: funcționalitatea, disponibilitatea, adaptabilitatea, 

ergonomicitatea şi rentabilitatea. 

Prin funcţionalitatea sistemului informatic vom confirma 

faptul că el răspunde unor cerinţe reale. 

Disponibilitatea sistemului, care este o condiţie 

indispensabilă activităţii organizaţiei, se asigură prin mijloace 

speciale de supraveghere şi detectare a oricărei dereglări, 

prelucrare distribuită a informaţiei. 

Adaptabilitatea presupune capacitatea sistemului 

informaţional de evoluare o dată cu dezvoltarea şi modificarea 

structurală a organizaţiei. Se poate asigura adaptabilitatea 

sistemului, dacă el este construit din module. 

Ergonomicitatea sistemelor informaţionale se cere apreciată 

sub aspect psihologic. 

Rentabilitatea sistemelor informaţionale se manifestă nu atât 

sub aspect cantitativ, cât prin calitatea şi operativitatea obţinerii 

informaţiilor relevante, necesare pentru luarea deciziilor. 

Există două curente în dezvoltarea sistemelor 

informaţionale, condiționate de particularităţile problemelor: 

 în primul se asigură asistarea unor proceduri logice şi 

aritmetice: completarea unor documente cu date, selectarea 

documentelor conform unor criterii evidente, operaţii simple 

de evidenţă etc. 

 în al doilea se asistă procese complicate de luare a 

deciziilor, care cer diverse informaţii de multe ori 

neformalizate. 

Indiferent de curentul căruia îi aparţine SI, principiile pe 

care se bazează funcţionarea lor, sunt aceleaşi: 

• orientarea la necesităţile informaţionale şi de calcul ale 

organului de conducere. Informaţia se prezintă în modul 

stabilit într-o formă sugestivă. Sistemul trebuie să fie 

prietenos, cu un acces comod, cu indicaţii ajutătoare. 
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• selectivitatea în satisfacerea necesităţilor în informaţia 

curentă în conformitate cu problemele concrete, cu care se 

confruntă fiecare lucrător al organului de conducere. 

• interacţiunea cu alte sisteme atât la intrări (surse de 

informaţii), cât şi la ieşiri. 

Sistemele informaţionale orientate spre luarea deciziilor au 

evoluat spre sisteme informaţionale de calcul, în care sunt 

încorporate modele matematice. Utilizarea modelelor 

matematice a permis transformarea lor în sisteme informaţionale 

consultative şi apariţia în cadrul lor a unor subsisteme de 

procesare automatizată a datelor și rigidizarea cerinţelor faţă de 

calitatea informaţiei păstrate şi folosite. 

Eficienţa sistemelor informaţionale de calcul depinde în 

mare măsură de modul de intercalare a lor în sistemul de 

gestiune a obiectului. 

Se evidenţiază SI complexe, care deservesc câteva funcţii de 

management şi SI care deservesc numai o singură funcţie. 

Elaborarea sistemelor universale cere investiţii mari, ele 

sunt complexe, însă asigură necesităţile unui cerc larg de 

utilizatori. Sistemele specializate, de regulă, sunt mai compacte, 

mai ieftene, dar cu o utilizare doar pentru funcţiile preconizate. 

O componentă importantă a SI este sistemul de gestionare a 

bazei de date.  

La primele etape de utilizare a SI se făcea distincţie între 

sistemele de informare şi sistemele de procesare a datelor. 

Sistemele de informare lucrează în regim de informare în urmă 

unor abateri de la regimul normal sau de disiminare a informaţiei 

conform unor cerinţe. 

Sistemele de procesare a datelor, ce se orientau la pregătirea 

datelor pentru luarea deciziilor, treptat s-au transformat în 

sisteme integrate de procesare a datelor şi, după includerea 

modelelor de optimizare, în sisteme de procesare automatizată a 

datelor. 

Aceste sisteme asigură asistarea unor funcţii de răspundere a 
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managerului şi prezintă posturi automatizate de lucru. Şi totuşi 

nici posturile automatizate de lucru încă nu sunt sisteme suport 

pentru decizii în probleme slab structurate. 

5.3. Sisteme suport pentru decizii 

Decizia este rezultatul activităţii conştiente de alegere a unei 

variante de acţiuni din mai multe posibile. Deciziile, precum şi 

comportamentul oricărui individ sunt condiţionate atât de 

raţionamente logice, cât şi de inspiraţie, imaginaţie, creativitate, 

ba şi de starea lui emoţională. 

Anume ultimile argumente şi confirmă că nici o tehnologie 

informatică nu poate înlocui persoana în luarea decziei. Însă 

oricărei persoane, ce ia decizii importante (decident), îi sunt 

necesare instrumente informatice, ce oferă informaţiile necesare, 

efectuează operaţii de rutină asupra lor, dar şi îl ajută să 

înţeleagă mai bine problemele, să-şi ordoneze preferinţele, oferă 

variante admisibile de soluţii. 

Sistemele de acest gen, destinate pentru diverse domenii ale 

activităţii umane cu denumirea generică sisteme suport pentru 

decizii, se dezvoltă vertiginos în ultimii 30 - 40 ani. 

Orice instrument ce are menirea de a ajuta persoana în 

activitatea sa, deci şi sistemele suport pentru decizii, în primul 

rând trebuie să fie adaptat la stilul de lucru al persoanei, care este 

format de mediul în care activează şi de pregătirea sa 

profesională. 

Trăim într-o lume caracterizată prin câteva atribute 

esenţiale: competiţie crescândă, interdependenţă şi limitare a 

resurselor. Mediul competitiv în care activităţile economice şi 

sociale de azi se desfăşoară sub forma unor procese distribuite, 

atât în interiorul lor cât şi între ele, perturbând frontierele 

geografice, impune luarea deciziilor celor mai eficace. 

In acest context globalizat utilizarea sistemelor suport 

pentru decizii (SSD), care sunt ajutoare computerizate menite să 
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asiste managerul la transformarea informaţiei în acţiuni eficiente 

(eficace) pentru sistemul condus, nu poate fi decât oportună. Mai 

mult ca atât, în condiţiile oricărui stat resursele limitate trebuie 

administrate şi repartizate în modul cel mai judicios posibil, 

problema eficacităţii deciziilor se impune cu acutitate sporită. In 

consecinţă, domeniile aplicative gen repartiţia unor resurse 

limitate, dar şi elementele conceptuale şi metodologice sunt 

imperios necesare pentru mediul economic şi social în care 

trăim. 

În metodele elaborate în ultimii ani s-au luat în considerare 

aspectele legate de incertitudinea informaţiilor, multitudinea 

criteriilor şi implicarea foarte pronunţată a judecăţii omului în 

procesul de luare a deciziilor. Toate aceste aspecte moderne în 

domeniul de cercetare-dezvoltare al SSD s-au manifestat cu 

pregnanţă în special în literatura apărută în ultima decadă, în 

contrast cu dezvoltările anterioare (pe care nu le negăm), care 

conduceau în principal, fie la formulări relativ simple (gen “foi 

de calcul electronic”), care asistau analize (de tipul “Ce se 

întâmplă dacă...?”), sau la soluţii predominant normative, bazate 

pe algoritmi puternici, cu caracter destul de general, de rezolvare 

a unor probleme de optimizare.  

Posibilităţile oricărui sistem informatic sunt limitate deci şi 

SSD nu pretind să înlocuiească decidentul, dar au rolul de a-l 

ajuta în ordonarea preferinţelor, în evaluarea consecinţelor 

posibile a luării sau respingeriii unei variante concrete de 

decizie. Deci, SSD propune o variantă a deciziei pe care 

decidentul este în drept să o accepte sau nu, în funcţie de aceea, 

dacă ea îl satisface iar argumentele sistemului (lămurirea de ce 

se propune anume această variantă) sunt suficient de 

convingătoare. 

Totuşi, SSD nu sunt acceptate nici totalmente, nici de toţi. 

Uneori se consideră că automatizarea este un pericol mare pentru 

creativitate, deoarece utilizatorii sistemelor informatice, 

obişnuindu-se cu obţinerea rezultatelor “deagata”, pierd 
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capacităţile de a-şi înţelege în profunzime problemele.  

Eforturile s-au manifestat în elaborarea şi aprobarea noilor 

abordări, noilor viziuni, în extinderea cercetărilor asupra unor 

domenii noi, mai puţin explorate, cum ar fi, spre exemplu, 

diagnosticul medical. 

Decidenţii, utilizând SSD în activitatea sa, pot să-şi 

îmbunătăţească aptitudinile sale,  însuşind noi metode de lucru, 

utilizând cunoştinţe noi, mai profunde, achiziţionate de la cei 

mai performanţi experţi, care sunt înmagazinate în baza de 

cunoştinţe a sistemului, fapt ce creează premise pentru decizii 

mai calitative, argumentate ştiinţific. Asistenţa acordată de SSD 

este obiectivă şi nepărtinitoare. Ea nu este influenţată de interese 

şi nici de nivelul limitat al cunoştinţelor oricărui decident. Fiind 

un obiect artificial, SSD nu dispune nici de imaginaţie nici de 

creativitate, dar nu este nici subiectivă şi nici conservatoare. 

Primele elaborări în domeniul SSD au fost pentru 

soluţionarea problemelor de transport şi repartiţia unor resurse 

limitate (formarea portofoliului de proiecte). Alegerea acestei 

sfere se explică prin existenţa unor rezultate în modelarea 

matematică a proceselor economice, metode de optimizare, 

simulare. 

De regulă, rezultatele  investigaţiilor, mai ales ale modelării 

proceselor economice, într-o economie prosperă sunt solicitate. 

La primele etape de utilizare a calculatorului în procesele de 

luare a deciziilor modul de abordare îl copia pe cel uman de 

rezolvare a problemelor. Superioritatea maşinii constă în viteza 

mare de calcul şi memoria cu posibilităţi de extindere până la 

limitele necesare, care o fac indispensabilă în tot mai multe 

activităţi umane. 

In ceea ce priveşte procesul decizional, principalele cinci 

direcţii în care calculatorul devine un colaborator apropiat al 

omului sunt: 

 accesul rapid la informaţia înmagazinată în calculatorul 

decidentului sau/şi în calculatoarele dintr-o reţea, la care 



133 

 

este conectat, 

 efectuarea optimizărilor sau simulărilor interactive bazate pe 

modele matematice sau/şi euristice, 

 găsirea unor soluţii luate anterior, similare situaţiei apărute 

şi înmagazinate în bazele de date, pentru a fi utilizate de 

decident în momentul necesar, 

 folosirea cunoştinţelor celor mai buni specialişti în domeniul 

explorat, încadrate în sisteme expert, pentru a le utiliza în 

situaţii potrivite ale procesului decizional, 

 prezentarea rezultatelor în forma cea mai sugestivă pentru 

décident. 

Însă folosirea tradiţională a calculatoarelor nu este destul de 

eficientă. Managerul, afară de informaţia din baza de date, afară 

de unele calcule economice sau tehnologice, în activitatea sa 

întâlneşte o mulţime de probleme, legate de gestionarea 

sistemului său, care nu sunt rezolvabile în cadrul unei tehnologii 

informatice tradiţionale. 

Aceste considerente au condus la elaborarea unui nou tip de 

sisteme informatice numite “sisteme suport pentru decizii” 

(SSD). SSD sunt sisteme de prelucrare pe calculator a 

informaţiei în scopul asistării interactive a managerului în 

procesul decizional. 

Menționăm două direcţii principale ale acestei asistenţe: 

facilitarea interacţiunii între date, proceduri de analiză şi 

procesare a datelor şi modelele decizionale încorporate în SSD, 

pe de o parte, şi decidenţii ca utilizatori ai acestor sisteme, pe de 

altă parte și  furnizarea informaţiilor ajutătoare, în special pentru 

decizii în problem nestructurate și slab structurate, pentru care 

sunt greu de definit în avans date și proceduri de decizie 

corespunzătoare. 

Cu alte cuvinte, SSD sunt ajutoare computerizate, care asistă 

managerul la transformarea informației în acțiuni efective pentru 

sistemul condus. 

Aceste sisteme trebuie să posede calități, prin care să devin 
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utile decidenților. 

În primul rând, trebuie să acopere informațional sistemul 

condus, să înmagazineze cadrul specific proceselor decizionale, 

ce coincide cu cerințele față de sistemele informaționale. Cu 

aceasta asemănarea cu sistemele informaționale se termină. 

Printre trăsăturile specifice se cere de menționat că SSD 

trebuie să respecte modul de gândire al decidentului, să se poată 

adapta la stilul lui de lucru. SSD trebuie să asiste toate (sau 

majoritatea) aspectele importante ale activității decidentului, 

care, fiind manager, îndeplinește funcții, ce pot fi clasificate în 

zece roluri (rolurile lui Mintzberg), întrunite în trei categorii 

[85]: 

Categoria A. INTERPERSONAL 

A1. Figura principală - managerul reprezintă organizația sa 

în exteriorul ei și are o sumă de obligațiuni atât față de 

organizațiile ierarhic superioare, cât și față de alți parteneri. 

A2. Lider - este dator să ghideze salariații și să le trezească 

motivația pentru o muncă fructuoasă. 

A3. Organizatorul interaciunii - managerul susține o rețea de 

relații cu persoane și grupuri din exteriorul organizației sale. 

Categoria B. INFORMAȚIONAL 

B1. Monitor - contientizează, ce informație vine din 

subunitățile organizației și din exterior și stabilește ce va fi 

necesar pentru fiecare activitate din multitudinea de informații. 

B2. Desiminator - transmite informația venită din exteriorul 

organizației subunităților și salariaților în conformitate cu 

necesitățile de a îndeplini sarcinile stabilite. 

B3. Purtător de cuvânt - transmite informația cu privire la 

organizația sa spre exterior, vorbind în numele organizației. 

Categoria C. DECIZIONAL 

C1. Antreprenor – inițiază, proiectează și efectuează 

schimbări organizaționale. 

C2. Dirijor în înlăturarea deficiențelor - organizează corecția 
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dereglărilor involuntare, neprevzute ale situației. 

C3. Alocator de resurse- determină strategia alocării 

resurselor pentru diverse domenii ale activității. 

C4. Negociator - participă la negocierile de importanță 

majoră cu alte organizații și persoane din exterior. 

SSD trebuie să se poată adapta la schimbarea modelelor de 

calcul, să comunice cu decidentul într-un limbaj apropiat de cel 

natural (cel puin întrun limbaj specific domeniului condus), să 

prezinte rezultatele într-o formă ce contribuie la o înelegere mai 

profundă. Conform lui F.G.Filip rolul SSD este de a facilita 

structurarea unei probleme în gradul cel mai avansat pe care îl 

acceptă decidentul și care este posibil de atins din punct de 

vedere tehnic. Rolul SSD nu este de a înlocui decidentul, ci de ai 

spori acestuia eficacitatea. Scopul SSD nu este de a automatiza 

procesul decizional, ci de a realiza o cooperare între informatică 

si procesul decizional. În acest context limitele reale în asistarea 

deciziei sunt determinate în primul rând de înțelegerea 

procesului decizional și nu de știința calculatoarelor. 

Deci baza teoretică a SSD este atât informatica, cât și 

psihologia și știința conducerii. Sistemul trebuie să asiste 

intuiția, să includă atât valorile, cât și logica realității, să facă 

față ambiguității, lipsei de informații, complexității și 

multicriterialității. SSD trebuie să fie “prietenos” decidentului, 

conversând într-un limbaj apropiat lui, ajutând în definirea 

conceptuală a problemelor, oferind reprezentări familiare a 

rezultatelor. SSD trebuie să posede capabilitățile de: 

 colectare a informaiților necesare, 

 recunoaștere a problemei, 

 formulare a modelului, 

 dirijare a procesului de rezolvare, 

 analiză a soluțiilor propuse, 

 evaluare a eficienței și consecințelor fiecărei soluții, 

 implementare. 

Succesiunea procesului de luare a decizilor în conlucrarea 
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decident-calculator după H. Bahl și R. Hunt cuprinde 

următoarele etape: 

 definirea problemei, 

 stabilirea unui criteriu (unor criterii) de evaluare a 

alternativelor, 

 stabilirea consecinelor fiecrei alternative, 

 selectarea celei mai bune, 

 executarea ei. 

Decidenții au stiluri, talent, experiență și cunoștințe diferite. 

Unul din obiectivele SSD este de a ajuta omul să-și 

îmbunătățească aceste calități. 

Cerințele, ce trebuie să le îndeplinească orice SSD sunt: 

 competența în gestiunea datelor. SSD trebuie să aibă 

un sistem dezvoltat de gestiune a bazelor de date, 

care să permită accesul eficient la date, să le asigure 

integritatea și securitatea, 

 competența analitică a SSD trebuie să dețină facilități 

sofiticate de calcul în vederea procesării și analizei 

datelor, transportabilitate, 

 siguranță, abilitate, exijibilitate și posibilități de 

incorporare a noilor tehnologii. 

Trăsături specifice SSD, care le deosebesc de sisteme 

informaționale clasice: 

În procesul decizional apar decizii ad-hoc pentru 

soluionarea unor probleme neașteptate pentru decident, dar la 

care SSD trebuie să ofere variante de soluții; 

 modelele utilizate în cadrul SSD sunt parametrizate și pot fi 

făcute să corespundă unor realități specifice în urma unui 

dialog cu decidentul; 

 SSD trebuie să permită generarea interactivă a modelelor, 

ceea ce conduce la o micșorare a timpului de construire a 

acestora; 

 decidentul nu întotdeauna are bine definit scopul pe care îl 
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urmărește pentru fiecare situație și în aceste cazuri decizia 

este și un act exploratoriu. 

În acest context SSD poate fi un mijloc de cunoaștere mai 

aprofundată și de perfecționare a stilului de lucru al decidentului. 

Pe parcursul scurtei perioade de existență a noțiunii de 

sistem suport pentru decizii s-au propus definiții ce reflectau 

opiniile dominante la etapa dată. J.D.C. Little definește SSD ca o 

totalitate de proceduri de procesare a datelor și a raționamentelor 

bazate pe folosirea modelelor care ajută managerul în luarea 

decizilor. 

SSD se consideră un sistem automatizat ce ajută decidentul 

să folosească datele și modelele în soluționarea problemelor 

nestructurate și slab structurate. 

SSD se mai definește drept un sistem informațional utilizat 

pentru susținerea diferitelor activități când luarea deciziilor în 

situațiile în care este imposibil sau nedorit de a avea un sistem 

automat, ce ar efectua totalmente procesul luării deciziilor. 

P.G.W. Keen consideră că SSD are dreptul la existență 

numai în cazul când “sistemul terminus” apare în procesul 

adaptiv de proiectare - implementare. 

SSD îmbină pe o platformă unică de abordri caracteristice 

luării deciziilor, achizțiionării cunoștințelor, sistemelor 

interactive om-calculator care într-o interacțiune sinergetică 

creează un instrument cu noi calități în luarea deciziilor. 

O. Laricev consideră că SSD este un sistem om-calculator, 

care permite decidentului să utilizeze datele, cunoștințele, 

modelele obiective și subiective la analiza și soluționarea 

problemelor slab structurate. 

Structura conceptuală a sistemelor suport pentru decizii 

Reieșind din necesitățile decidenților, cărora le sunt 

destinate SSD, de a asigura posibilitatea selecționării și 

prelucrării datelor și cunoștinelor stocate în sistem pentru a 

obține informațiile necesare luării deciziei structurate SSD 
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trebuie să asigure și cerințe specifice ale utilizatorilor. 

De regulă, SSD au o arhitectură modulară, fapt care permite 

includerea procedurilor noi sau modificarea celor deja incluse în 

conformitate cu noile cerințe. Constructorii de sisteme, în funcție 

de experiența și preferințele proprii, pot de la caz la caz modifica 

structura, însă pentru a dispune de calitățile necesare SSD 

includ: 

 mijloace de colectare, păstrare, prelucrare a 

informaiilor și perfectare documentală a deciziilor 

luate într-o formă convenabilă decidentului (texte, 

tabele, grafice, diagrame, scheme etc.),  

 arhivă în care se memorizează soluțiile déjà realizate 

pentru a fi folosite la luarea unor decizii noi în cazuri 

similare, 

 un arsenal de metode de optimizare, simulare, de 

recunoaștere a problemelor și identificare cu 

problemele care s-au soluționat reușit și ale căror 

soluții se păstrează în arhivă,    

  mijloace auxiliare: interfața cu utilizatorul, metode 

de reprezentare a rezultatelor în modul dorit de 

decident. 

Două din cele mai importante tipuri de SSD care sunt mai 

frecvent menționate în literatură. 

Structura conceptuală a SSD propusă de Sprague și Watson, 

fiind una din primele sisteme destinate asistării deciziei, care a 

cuprins cerințele informaționale ale decidentului au o gestiune 

destul de avansată a datelor, având posibilități de a construi 

unele modele noi destul de simple, de a rspunde la întrebari prin 

care se clarifică modul în care s-a ajuns la soluia propusă, cu un 

mod prietenos de interaciune și cu structuri ajutătoare. 

Conform Sprague-Watson (SW) SSD este un sistem 
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complex care include: baza de date, modelele decizionale și 

decidentul. 

Datele în baza de date sunt organizate astfel ca să răspundă 

cerințelor modelelor din sistemul de module decizionale, care 

sunt grupate în modele strategice, tactice și operative. Fiind 

destinate decidențiilor de la diferite nivele ierarhice, modelele 

diferă atât prin contextul decizional, cât și prin obiectivele sale. 

Este prevăzută posibilitatea de actualizare și menținere a 

relevanței modelelor. Un limbaj specializat menține 

comunicațiile între modele și asigură posibilitatea de construire a 

noi modele prin îmbinarea pachetelor standard de modele 

statistice și matematice. Pentru ca decidentul să poată dialoga cu 

SSD se utilizează un limbaj de comandă. Se presupune că pentru 

fiecare problem există un obiectiv clar și unic, fapt ce contravine 

însăși naturii problemelor slab structurate. Orientarea spre tipul 

concret al decidentului raițonal fără posibilități de adaptare la 

stilul concret al decidentului este un neajuns, care însă era 

inevitabil prin 1975. Varianta expusă, a fost perfecionată atât de 

autori cât și de Wang și Courtney în extensia MagicRoc. 

O altă abordare a structurii conceptuale a SSD a fost 

propusă de către R.Bonczek, C.Holsapple și A.Whinston (BHW) 

în 1981 și conține trei subsisteme: 

- subsistemul limbaj (SL), 

- subsistemul de rezolvare a problemelor (SRP), 

- subsistemul de cunoștințe (SC). 

Subsistemul limbaj traduce în limbajul sistemului problema 

enunțată de utilizator și transferată în SRP. Sistemul de rezolvare 

a problemelor în baza modelelor incluse și a informațiilor din 

subsistemul cunoștințe găsește soluția problemei. Un avantaj al 

variantei structurii conceptuale BHW este posibilitatea 

permanentă de actualizare și concordanță cu modificările 

contextului decizional. Modelele matematice se completează cu 

reguli euristice din SC, ce este un prim pas spre sisteme în care 

sunt utilizate tehnici caracteristice sistemelor expert. Am 
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elaborat un sistem suport pentru decizii destinat dispecerizrii 

transportului auto, cu o structură originalădar care are unele 

caracteristici proprii și variantelor SW, BHW și C. Holsapple, H. 

Moskowitz.  

 

O structură conceptuală a SSD, prezentată în shemă, în care, 

grație prezentării mai detaliate, se poate aplica mai ușor în 

elaborarea unor sisteme noi. 

Se utilizează urmtoarele notații: 

1 – interfața decident- sistem suport pentru decizii, 

2 - modulul de recunoaștere a problemelor, 

3 - modulul de rezolvare a problemelor, 

4 - modulul de reprezentare a rezultatelor, 

5 - sistem de gestiune a bazei de cunoștințe decizionale, 

6 - baza de cunoștințe decizionale, 

7 - sistem de gestiune a bazei de cunoștințe a domeniului,  

8 - baza de modele pentru domeniul gestionat, 

9 - baza de algoritmi pentru rezolvarea problemelor, 

10 - modulul de construire a modelelor noi, 

11 - sistem de gestiune a bazei de date a domeniului gestionat, 

12 - baza de date a domeniului gestionat. 

Prin intermediul modulului 1 - interfața decident-sistem 

utilizatorul are posibilitatea să inițieze sesiunea de lucru cu SSD 

folosind pentru dialog un limbaj de comandă în termenii căruia 

descrie problema ce trebuie rezolvată. 

Însă mai întâi interfața asigură: 

- recunoașterea utilizatorului și autorizarea accesului la sesiunea 

de lucru, 

- testarea utilizatorului și adaptarea dialogului în conformitate cu 

stilul și cunoștințele acestuia, experienței de lucru cu sistemul. 

Procesorul lingvistic efectuează analiza sintactică și 

semantică a mesajelor utilizatorului, iar sintetizatorul de 

răspunsuri este un instrument care îi oferă posibilitatea să obțină 

răspunsuri pe înțelesul lui. 
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Schema conceptuală SSD 

Modulul 2 de recunoaștere a problemelor în dialog cu 

utilizatorul permite sistemului să identifice problema pusă de el 

prin intermediul sistemului de gestiune a domeniului condus, 

obține informațiile referitoare la modelele din baza de modele și 

asigură corelarea între problema propusă spre rezolvare și 

modelele incluse în sistem. 

În cazul, când un model adecvat problemei există în baza de 

modele, se trece la modulul 3 de rezolvare a problemelor. 

Modulul 3 apelează la sistemul de gestiune a bazei de 

cunoștințe decizionale, care în interacțiune cu decidentul 

stabilește etapele rezolvării problemei, algoritmii pentru fiecare 

etapă.Prin intermediul sistemului de gestiune a bazei de date a 

domeniului condus acest modul cupleaza modelul și un algoritm 

ales pentru rezolvarea problemei cu datele înmagazinate în baza 
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de date 12. 

După alegerea modelului, algoritmului și a datelor necesare 

SSD prezintă utilizatorului toate variantele posibile, astfel ca să 

fie ales acel algoritm, care satisface cel mai bine cerințele lui. În 

rezultatul rulrăii algoritmului se obțin rezultatele rezolvării 

problemei, preluate de modulul 4 de reprezentare a rezultatelor, 

care le prezintă la cererea decidentului în modul cel mai sugestiv 

pentru el. Acest modul coținine și instrumente care ar atenționa 

utilizatorul în funcție de rezultatele unei analize a soluției 

problemei asupra unor momente nevralgice ale funcționării 

sistemuluigestionat. 

Modulul 5 - sistemul de gestiune a bazei de cunoștințe 

decizionale permite în baza cunoștințelor din modulul 6 

descompunerea problemei decizionale propuse (în caz când este 

posibil) în câteva subprobleme-standard pentru care sunt 

cunoscute căile de soluționare, pentru care există modele 

adecvate în modulul 8, sau se pot construi modele prin 

intermediul modulului 10. Consultând modulul 12 - baza de date 

a domeniului condus și modulul 9 - baza de algoritmi pentru 

rezolvarea problemelor se alege algoritmul de calcul.  

În cazul, când derularea algoritmului nu este asigurată cu 

datele necesare, se apelează la utilizator sau la completarea (dacă 

este posibil) bazei de date sau se cauta alt model, ce ar putea 

asigura soluționarea problemei cu datele stocate. Dacă nu este 

găsit nici un model ce ar satisface utilizatorul, se apelează la 

modulul 10 de construire a modelelor noi prin intermediul căruia 

în mod interactiv cu instrumentele dedicate se elaborează de 

regulă, un model euristic, de simulare sau (doar în cazuri 

excepionale) unul de optimizare. 

Conexiunile între module se efectuează într-un limbaj ce 

asigură supervizarea tuturor componentelor SSD de către 

modulul central de rezolvare a problemelor. Se asigură un aspect 

informațional unitar al datelor, cunoștințelor și modelelor. 

Baza de cunoștințe conține modele descriptive bazate pe 



143 

 

reguli euristice, fapt ce le plasează în aria sistemelor expert, iar 

baza de modele conține și modele de optimizare și de simulare. 

Astfel, la apariția problemei, ce trebuie soluționată de către 

decident fiind asistat de SSD, se răspunde la întrebrile posibile: 

ce ar fi dacă? (what if) și cum să? (how to), apelând în primul 

caz la modele de simulare, iar în al doilea - la cele de optimizare. 

Se oferă posibilități de acumulare a experienței rezolvării 

unor problem similare și folosirea nu numai a unor procedee 

aprobate, dar și a unor soluții care anterior au fost apreciate și 

memorizate. 

5.4. Unele perspective ale SSD 

Luarea deciziei presupune efectuarea consecutivă a 

următorilor pași: conștientizarea problemei, diagnosticarea, 

modelarea conceptuală sau matematică și generarea 

alternativelor, alegerea din alternativele elaborate, monitorizarea 

efectuării deciziei. 

SSD sunt destinate să ajute decidentul la fiecare din pașii 

enumerați și, deci, progresul în elaborarea SSD și extinderea 

ariei de aplicare a lor depinde atât de progresul în conceptul 

elaborării acestor sisteme, cât și de modul de perfecționare a 

fiecărei din funcțiile, pe care le asistă. 

Se pot menționa două abordări ale SSD: normativă, în care 

decizia se elaborează din punct de vedere al raționalității soluției 

și este bazată pe știința conducerii, cercetările operaționale, 

analiza multicriterială și descriptivă, bazată pe tradițiile 

inteligenței artificiale și metodologia sistemelor expert. 

Există unele deosebiri esențiale între SSD și sistemele 

expert (SE), care merită să fie cunoscute: domeniul examinat în 

sistemele expert este mai precis, iar la SSD mai vag, uneori 

variabil, scopul pentru SSD constă în creșterea eficacității 

deciziilor de conducere, iar pentru SE - creșterea eficienței 

soluțiilor, normativitatea este mai pronunțată la SE, evoluția 
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istorică în cazul SSD - de la aplicație către sistem; în cazul SE- 

de la încercările de creare a unor sisteme generale de rezolvare a 

problemelor către domenii concrete de aplicație, inițiativa și 

atitudinea față de sistem în cazul SSD - liber și creativ; în cazul 

SE - acceptarea soluțiilor propuse. 

Progresul ultimilor ani se manifestă în integrarea în 

paradigma SSD a sistemelor bazate pe cunoștințe sau sistemelor 

expert, ce le transformă în SSD bazate pe cunoștințe. Această 

integrare permite obținerea sfaturilor și o lămurire a deciziei 

luate, fapt decisiv pentru decident, deoarece se știe că pentru 

managerul care folosește modelele, explicarea faptului de ce se 

recomandă această soluție este la fel de important ca și 

recomandarea înseși. În afară de cele menționate, evoluția SSD 

se manifestă și prin nivelul ajutorului oferit decidentului de la o 

susținere pasivă spre o susținere extinsă. 

Susținerea pasivă oferă un instrument comod, fără a tinde 

spre o schimbare a modului existent de acțiuni al decidentului. 

Calitatea acestor SSD depinde de comoditatea și accesibilitatea 

produsului-program, mai bine zis, de interfața lui. De fapt, ele 

sunt sisteme informaționale, care oferă serviciile cerute de 

manager, și numai ca răspuns la aceste cerințe, fără a afecta 

autonomia lor. 

În susținerea pasivă se încadrează și SSD tradiționale, care 

răspund la întrebarea ce ar fi dacă? Decidentul alege 

alternativele și apreciază rezultatul și, având posibilitatea să 

analizeze alternative simple, generalizând, mărește eficiența 

procesului de luare a deciziilor. 

Pragmatismul promovat de știința conducerii asigură un 

instrument bazat pe punctul de vedere normativ, adică cum 

trebuie să fie aleasă soluția și nu cum se alege. Se folosește 

concepția de optimizare care este foarte utilă, dar prea puțin 

utilizată. H. Simon contrapune optimizarea, care cere o pregătire 

specială a datelor, un timp îndelungat pentru soluționarea 

problemelor și soluțiile “satisfăcătoare” - soluții suficient de 
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bune, care nu cer eforturi atât de mari ca soluțiile optimale. Însă 

eforturile pentru optimizare devin tot mai nesemnificative 

datorită progresului calculatoarelor, rețelelor informaționale și a 

bazelor distribuite de date, care ușurează substanțial pregătirea 

datelor și calcularea soluțiilor optimale. Astfel s-a promovat 

trecerea la susținerea extinsă a deciziilor, în care se folosesc 

domenii noi, netradiionale, se utilizează metodele analitice, în 

special analiza multicriterială. Această abordare include mai larg 

aspectul normativ de obținere a soluției eficiente decât în SSD 

obișnuite. Pe de altă parte, se includ proceduri de analiză și 

lămurire a soluției obținute și de evaluare atât a avantajelor, cât 

și a pierderilor. Astfel decidentul poate aprecia soluția propusă 

de SSD și lua decizia având o viziune mai largă asupra ei și a 

consecințelor datorită consultațiilor oferite de sistem. 

Pe parcursul dezvoltării concepției SSD, implementrii lor, 

accentul se punea pe diferite elemente din cele trei: decizia, 

suportul decidentului și sistemul care asigură acest suport. 

Decizia se referă la aspectele funcționale și analitice, la 

criteriile de selectare a alternativelor. 

Susținerea (suportul) se referă la asigurarea cu instrumente, 

la înțelegerea modului cum acionează decidenții și la căile de 

ajutorare a lor. 

Sistemul se referă la tehnologia întregului proces, 

posibilitățile și facilitățile acordate decidentului. 

Sistemele suport pentru decizii, pentru a fi aplicate pe o arie 

mai extinsă în viitorul apropiat, vor trebui să progreseze 

incluzând în metodele folosite tehnologiile sistemelor expert, 

concentrând atenția asupra înțelegerii modului în care specialiștii 

iau decizia, folosind cunoștințele experților, efectund tranziția de 

la procesarea datelor la tehnologia cunoștințelor. 

O îmbinare a metodelor normative și a sistemelor expert 

constituie baza teoretică a elaborării deciziilor în SSD în present 

dar și din viitorul apropiat. 

De regulă SSD folosesc informația din bazele de date sau 
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furnizată de decidenți. Este cunoscut faptul că decidenții 

folosesc și informații din documentele textuale, din analize 

speciale, rapoarte, articole din reviste și ziare. 

Se poate prognoza și folosirea mai largă a informației 

nestructurate în SSD. Fiind o extindere (dar și un salt 

conceptual) ale posturilor de lucru, sistemele suport pentru 

decizii sunt orientate la anumite probleme de luare a deciziei și 

la tehnologii speciale și se bazează în fond pe lucrul individual. 

Managerii de rang înalt folosesc datele operative, părerile, 

cunoștințele managerilor de la filialele plasate în alte localități 

pentru a lua o decizie “bună” pentru întregul sistem condus. SSD 

vor trebui să includă și astfel de posibilități, având deja la 

dispoziie baza tehnică: rețele informaționale, grid, cloud, baze 

distribuite de date. 

Se pot trasa unele orizonturi ale SSD pe viitor: 

SSD de grup ce vor asista echipele “virtual”; 

 sisteme adaptive de suport; 

 sisteme de gestiune a proceselor și resurselor distribuite; 

 sisteme de formare a graficelor multor activiti, care 

interacionează în timp,  fiind plasate în diferite locații; 

 integrarea tehnologiilor sistemelor informaionale 

executive în tehnologia SSD pentru a le lărgi 

capabilitățile; 

 sisteme bazate atât pe informații structurate din baze de 

date și cunoștințe, cât și pe o informație nestructurată,  

 implementarea calculului maleabil (soft omputing). 

SSD ce se vor aplica în viitorul apropiat ar trebui să fie 

construite pe unele concepții noi, ce ar ține cont de 

particularităţile activităţii în sistemele social-economice, de 

evoluţia sistemelor de management, de comportamentul 

antiintuitiv al sistemelor sociale 

Noua paradigmă a managementului se bazează pe abordări 

sistemice şi situaţionale în care organizaţia se consideră un 

sistem deschis asupra căruia este o influiență puternică a 
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mediului dar și în care se efectuieză presiuni din partea 

resurselor umane. Deci și în SSD se vor incorpora metode noi 

prin care se vor recomanda decizii rationale și din puntul de 

vedere a noii paradigme. 

SSD pot deveni parteneri eficienți și acceptați de manageri 

numai dacă vor face față problemelor tot mai complicate cu care 

se confruntă conducătorii în activitatea lor, dacă se va concentra 

atenția asupra: 

- problemelor de importanță primordială pentru organizaia 

lor și a mediului în care activează, 

- formulării și găsirii unor căi de decizie în problemele ce nu 

pot fi soluționate fără a ține cont de valori etice, 

- proiectării unor instrumente în SSD ce ar stimula 

învățarea, iar pentru aceasta e necesar de studiat cum învață 

oamenii, 

- perfecționării structurii conceptuale prin integrarea de noi 

tehnologii, 

- studierii metodelor de estimare a eficacității deciziilor, de 

creștere a potențialului decizional, a performanțelor creative și 

cognitive ale decidentului. 

În ultimii ani atât cercetătorii, cât și companiile de 

consultanță tot mai insistent se axează pe un domeniu nou - 

reingineria înterprinderii (Bussines Process Reengineering) care 

este conceput ca un mijloc de creștere a performanțelor 

întreprinderii în ansamblu și const n reproiectarea tuturor 

activitilor având la bază instrumente informatice. Se cunosc deja 

schimbrile esențiale determinate de reinginerie: 

- echipele de lucru ce ocupă integral de procese în loc de 

actuala orientare la compartimente funcționale ale proceselor, 

- sporirea complexității conținutului sarcinilor de muncă a 

personalului implică o calificare mai înaltă. În luarea deciziilor 

personalul devine mai autonom,  

- posibilitățile accesului la informațiile necesare permit 

înlocuirea succesiunii liniare a activităților cu simultanietatea lor 
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acolo unde are sens, 

- modificarea rolului managerilor de la fiecare nivel trecând 

de la supravegherea și controlul personalului la facilitatea 

activităților. 

Prin aceasta intensitatea legăturilor ierarhice pe verticală se 

micorează. Astfel reingineria întrepriinderii devine un imbold 

pentru activitățile de cercetare și proiectare a SSD. 

5.5. Sisteme suport pentru decizii în diagnosticul 

ultrasonografic 

Actualmente ecografia se plasează în topul metodelor 

imagistice de diagnostic, fiind considerată “stetoscopul 

viitorului” (Revista “Radiology”, 1998 - Ultrasound: The 

stethoschope of the future). Fiind neinvazivă, uşor aplicabilă și 

relativ ieftină, deci accesibilă pentru toate păturile populației (în 

comparație cu alte metode imagistice) examinarea 

ultrasonografică a obținut o răspândire foarte largă. 

Cu toate acestea, examinarea ultrasonografică are și 

dezavantajele sale: dependența de calificarea operatorului, 

gradul mare de zgomot al imaginilor etc. Apariția aparatelor 

(scanerelor) de tip nou sau îmbunătățirea parametrilor celor 

existente nu simplifică, dimpotrivă complică gândirea 

diagnostică a medicului, deoarece dânsul trebuie să analizeze o 

cantitate cu mult mai mare de date, ceea ce, de regulă, 

micșorează exactitatea diagnosticului și majorează timpul de 

stabilire a lui. 

Stabilirea diagnosticului este un proces care precede 

tratamentul terapeutic sau intervenţia cirurgicală şi constă din 

paşi distincţi: de la evaluarea unor fapte până la formularea unei 

concluzii, sau de la o diagnoză prealabilă spre confirmare sau 

respingere, dacă faptele nu corespund sau contrazic presupunerii. 

Examinarea este un proces creativ bazat pe cunoştinţele, 

experienţa şi aptitudinile medicului, deci diferite persoane pot 
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întâlni dificultăţi în evaluarea aceluiaş pacient și chiar ajunge la 

diagnoze diferite. 

În genere SSD nu generează o singură concluzie (diagnoză) 

dar propune câteva, bazate atât pe datele despre pacient, cât şi 

reieşind din acele raţionamentele (ce se conţin în baza de 

cunoştinţe), care nu contrazic faptelor colectate în procesul 

examinării pacientului, şi relaţiilor între aceste fapte. Deoarece 

medicul cunoaşte faptele concrete despre pacientul examinat, iar 

în baza de cunoştinţe sunt înmagazinate date generale verificate 

pe o mulţime de pacienţi, dânsul trebuie să aleagă din concluziile 

propuse de către sistem, pe cea adecvată stării pacientului dat. 

Ţinând cont de cele exspuse, în cadrul Institutului de 

Matematică și Informatică al AȘM a fost elaborat sistemul 

informatic SonaRes, destinat suportului diagnosticării 

ultrasonografice. Acest sistem acordă un ajutor examinatorilor, 

micşorând nivelul dependenţei de operator, sporind calitatea 

imaginilor și, ca rezultat, sporind calitatea diagnosticului. În 

structura majorităţii sisemelor suport pentru decizii se 

evidenţiază trei componente: baza de cunoştinţe, maşina de 

inferenţă (sau mecanismul de raţionament, care stabileşte o 

concluzie în baza faptelor observate) şi instrumentarul de 

conlucrare cu utilizatorul (interfaţa). 

Sistemul SonaRes este menit de a asista medicul- diagnost 

în procesul examinării zonei abdominale, mai precis, a organelor 

din zona hepato-pancreato-biliară – un obiectiv deosebit de 

dificil drept consecinţă atât a multitudinii organelor, cât şi 

necesităţii de a ţine cont de interacţiunea între ele. 

Sistemul elaborat operează atât cu cunoştinţe, prezentate 

printr-un set de reguli, cât şi cu imagini ultrasonografice şi 

dispune de o bază integrată, elementele neomogene ale căreia 

sunt reguli de luare a deciziilor, imagini originale şi procesate cu 

adnotări ale unor zone de interes pentru patologia dată, etc. 

Componentele principale ale sistemului sunt: 

 Modulul de achiziţionare a cunoştinţelor, 
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 Baza integrată (cunoştinţe, imagini,adnotări,rapoarte de 

examinare) şi mijloace de gestionare a ei, 

 Modulul de procesare a imaginilor şi algoritmi de căutare 

rapidă a celor similare, 

 Instrumentarul de suport al  procesului de examinare, 

 Generatorul rapoartelor de examinare. 

Fără a intra în detalii tehnice, vom menţiona că 

instrumentarul de suport al procesului de examinare oferă 

medicului posibilitatea de a alege una din căile de stabilire a 

diagnozei, care în cea mai mare măsură corespunde 

obişnuinţelor şi stilului său: 

• pas cu pas, prin care, examinând imaginea organului 

examinat al pacientului capturată pe ecranul scanerului, 

medicul alege atributele din lista afişată şi fixează valorile 

lor. În funcţie de valorile alese ale atributelor sistemul 

generează una sau câteva concluzii, ce corespund regulilor 

din baza de cunoştinţe şi satisfac valorilor alese. Concluzia 

poate fi secundată de o imagine pe care sunt evidenţiate 

zonele de interes, în caz că medicul-diagnost consideră 

necesar medicului de familie sau specialistului, care va 

efectua tratamentul pacientului. La solicitare sistemul oferă 

imagini similare capturate în procesul de adnotate de către 

experti, astfel consultându-se cazuri déjà atestate. În acest 

mod medicul îşi formează deprinderi de a acţiona corect în 

procesul examinării, o mentalitate bazată pe precedente 

aprobate de cei mai buni specialişti, care stimulează 

utilizarea unei terminologii corecte şi coerente. 

Aceste momente sunt extrem de importante și în instruirea 

studenţilor şi reciclarea practicienilor. 

• de la o patologie presupusă spre confirmarea sau 

respingerea ei. Urmând această cale medicul stabileşte dacă 
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sunt prezente sau nu anumite fapte (atributele cu valorile 

corespunzătoare), care sunt incluse în regula, ce determină 

patologia presupusă. Firesc, că medici - diagnoşti cu o 

experienţă bogată vor merge mai frecvent pe această cale. 

• calea mixtă, ce îi permite clinicistului să alterneze în 

procesul examinării atât procedura de la patologie, cât şi cea 

mai detaliată ( pas cu pas). 

Pentru a uşura percepţia imaginilor de către medicii mai 

puţin experimentaţi, au fost incluse în sistem metode de 

înlăturare a zgomotului, evidenţiere a frontierelor organelor, 

mărire a contrastului etc. 

Sistemul dispune de un tezaur, ce include un set de termeni, 

care oferă o imagine clară asupra întregului spectru al 

conceptelor clinice. Tezaurul poate fi consultat autonom ca un 

ghid enciclopedic medical, dar şi ca o funcţie de ajutorare 

inclusă în interfaţa de examinare. Pentru fiecare termen sunt 

prezente: definiţia, sinonomele, un text cu lămuririle de rigoare, 

traducerea (pentru început - în română şi engleză). 

Perfectarea documentaţiei medicale este un process ce 

consumă destul de mult timp. În sistemul SonaRes este elaborat 

un generator de rapoarte, care îi permite specialistului să reducă 

substanţial pierderile de timp pentru completarea fişei medicale 

şi buletinului de examinare. 

Tradiţional, raportul examinării constă din două 

compartimente (date despre pacient şi organelle examinate, 

datele măsurărilor efectuate în procesul examinării) și concluzia 

medicului în formă arbitrară. În raportul generat de sistemul 

SonaRes se conţin datele structurate stabilite în procesul 

examinării, iar concluzia se formează în baza regulilor ce 

corespund valorilor atributelor evaluate. La necesitate, medicul o 

poate redacta. Datele ce nu pot fi obţinute în sesiunea de 

examinare şi au un caracter specific (necesită analize biochimice 

sau de altă natură) se includ în raport de către medic în formă 
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arbitrară. 

Medicii începători şi cei cu experienţă mică de lucru pot 

utiliza sistemul SonaRes în practica cotidiană pentru a avea o 

opinie suplimentară, ce îi va ajuta la luarea deciziei finale. 

Pentru medicii ultrasonografişti avansaţi sistemul oferă asistenţă 

de consultanţă. Posibilităţile oferite de către sistemul SonaRes 

sunt binevenite pentru un număr larg de utilizatori asigurându-le 

ghidarea procesului de examinare; stocarea, actualizarea şi 

accesarea informaţiei necesare în diagnosticarea ultrasonografică 

a pacientului; obţinerea unor rapoarte standardizate. Sistemul 

este util în mod deosebit specialiştilor din aria rurală, mai ales în 

cazurile de urgenţă, în cazurile când este dificil de a discuta 

situaţia cu un alt coleg. Concomitent, sistemul poate fi utilizat de 

cadrele didactice din domeniu în procesul de instruire şi 

pregătirea cadrelor medicale noi. 

În sistemul SonaRes sunt incorporate metode avansate 

originale de prezentare şi stocare a cunoştinţelor. Testările 

clinice au demonstrat rezultate bune atât ca precizie, cât și 

operativitate, nemaivorbind de formarea unei arhive a 

examinărilor, ce permite obținerea statisticilor și monitorizarea 

stării pacientului în dinamică. Versiunea curentă operează cu 

cunoștințe asupra zonei hepato-pancreato-biliare. Pentru a 

asigura o utilizare pe scară largă este necesară extinderea bazei 

de cunoștințe asupra întregii zone abdominale. 

 Accentuem particularităţile sistemului SonaRes: 

 Ghidează procesul de examinare, adaptându-se la  nivelul 

diferit de experienţă a medicului 

 Asistă elaborarea raportului asigurând respectarea unui 

standard unic 

 Previne erorile posibile în procesul de examinare (gen 

omiterea în examinare a unor aspecte sau a unor 

caracteristici importante, admiterea inacurateţii în 

formularea concluziei etc.) 
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 Oferă posibilitatea de utilizare a experienţei experţilor 

colectate în baza de cunoştinţe a sistemului, de consultare 

a imaginilor adnotate, similare cu cele ce se examinează 

 Procesează imaginile capturate în scopul îmbunătăţirii 

calităţii lor sau de evidenţierii zonelor speciale sau 

caracteristice 

 Oferă posibilitatea de a fi utilizată în training 

 Stochează rapoartele electronice ale investigărilor (pentru 

a avea posibilitatea de a observa dinamica maladiei, de a 

colecta statistici etc. 

Sistemul este util: 

 Tuturor categoriilor de medici - pentru suportul 

procesului de examinare şi standardizarea rapoartelor; 

 Medicilor cu experienţă: în examinarea unor cazuri 

dificile; 

 Medicilor ce practică în zone izolate sau care au acces 

limitat pentru obţinerea consultaţiile experţilor; 

 Persoanelor care studiază domeniul diagnosticării   

ultrasonografice. 

 

Și, în loc de încheere:  

 
Ce ar fi necesar în viitor pentru a propune decizii corecte 

Am încercat pe parcurs să prezint o viziune asupra 

activității de luare a deciziilor în organizațiile și instituțiile 

administrative din punct de vedere sistemic și interdisciplinar. 

Un compartiment este dedicat managementului strategic şi luării 

deciziilor conform unor semnale slabe în sistemele social-

economice. Însă  caracterul global al economiei mondiale, când 
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economiile țărilor au devenit deschise iar specialiștii calificați și 

capitalurile trec liber dintro țară în alta, impune alte abordări  în 

planificare atât la nivelul țărilor, cât și la nivelul companiilor. 

Deja se vede că și capitalul și potențialul intelectual al oricărei 

țări se concentrează acolo unde sunt condiții mai favorabile 

pentru investiții și o eficiență sporită. Deci țările sărace pierd și 

propriile capitaluri și cei mai talentați specialiști iar de investiții 

nici vorbă. 

Companiile transnaționale activează conform legii 

autoorganizării, fapt ce condiționează  stratificarea țărilor după 

bunăstarea populației. Așa numitele  „țări în curs de dezvoltare”, 

care câteva decenii în urmă aveau șanse de progres, ba și 

reduceau din diferența față de cele dezvoltate, acum pierd 

posibilitățile de a se apropia de lideri. Are loc un schimb 

vertiginos de realități. 

Cum am discutat, sfârsitul secolului este marcat de 

schimbări esenţiale în modul de abordare a problemelor luării 

deciziilor. Ieşirea din ea se caută în trecerea la o nouă paradigmă 

în management, în care succesul este legat de aceea cât de reuşit 

sistemul se acomodează 1a mediul economic și social-politic. 

Numărul problemelor, condiţionate de schimbările mediului 

creşte permanent. Multe din ele sunt principial noi şi nu pot fi 

soluţionate reieşind din experienţa precedentă. 

Natura, biosfera are logica sa de dezvoltare și omenirea, ce 

a apărut din această logică a dezvoltării  biosferei, nu poate să se 

mențină dacă le  încalcă, altfel o așteaptă degradarea și 

distrugerea. Fiind înzestrați cu rațiune, oamenii sunt capabili să 

înțeleagă logica și interconexiunea legilor naturii să acordeze 

acțiunile sale cu ele  pentru ași asigura un viitor prosper.  

Dar totuși mai persistă convingerea  că  dacă avem mai 

multe lucruri,  cât mai mult producem, cu cât mai mult 

controlăm natura cu atât mai fericiți suntem. Iar acestea sunt 

cauzele că suntem dispuși mai mult să consumăm, mai intens să 

exploatăm fără a ne gândi la ceilalți, fără a avea grijă de mediu. 
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Sistemul nostru de valori sa dovedit greșit și lipsit de vitalitate, 

iar de aici și conștiința și atitudinea noastră față de lume. 

Sistemul nostru de valori este perfect pentru satisfacerea 

necesităților noastre fizice personale, însă deja nu mai 

corespunde necesităților noastre spirituale mai profunde. Cu 

toate posibilitățile materiale oamenii se simt tot mai nesiguri mai 

deprimați, tot mai frecvent apelează la droguri,alcool. 

Numai aproximativ 10% din populația lumii se poate 

considera  înstărită, deoarece după ce își asigură necesitățile 

vitale în hrană, vestimentație, locuință îi mai rămân mijloace și 

pentru altele. Aceste 10% consuma circa 80 la sută din toate 

resursele planetei. Este imposibil dar și inuman să se continue în 

același mod. Criminalitatea, terorismul și violență în familie a 

devenit un fenomen. R. Russel consideră că criza globală prin 

care trece omenirea este de fapt o criză a conștiinței, și dacă 

dorim să salvăm lumea, să ne salvăm pe noi sunt necesare mai 

multe decât salvarea pădurilor,evitarea poluării mediului și 

distrugerii stratului de ozon. Trebuie să ne debarasăm de modul 

egocentric materialist a conștiinței care generează toate aceste 

probleme. 

Deci, când dorim să luăm o decizie, trebuie să ne amintim 

de cele expuse și să încercăm să evidențiem și să înțelegem 

legăturile problemei noastre cu cele globale. Trebuie să vedem 

dacă soluția propusă nu va avea consecințe, care de fapt ne 

propulsează în alt domeniu și care, după un timp, când vom 

înțelege fenomenul mai profund,vom vedea că ceea ce propunem  

la moment este în contradicție cu valorile etice, morale ba poate 

și în detrimentul propriu ca membru al societății. 

 

 **** 

Celor ce doresc  să se aprofundeze în studierea anumitor subiecte 

li se recomandă să apeleze la sursele enumerate mai jos: 
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