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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii: 
Cursul de lecţii Luarea deciziilor este predestinat studenţilor ciclului I universitar anul II, semestrul IV cu scopul 
familiarizării lor cu formele generale de gândire corectă, metodele de raţionament şi argumentare a deciziilor. 
Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. La lecţiile practice se vor analiza algoritmi de soluţionare 
a unor probleme ce se impun în practica conducătorilor de rang înalt şi mediu , care vor duce la înţelegerea mai 
profundă a materialului teoretic şi obţinerea unor deprinderi practice de modelare a problemelor şi găsirea 
soluţiilor preferabile. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 
- capacitatea de a aplica cunoştinţele teoretice la studiul problemelor practice;  
- programarea în limbaje de nivel înalt;  
- dezvoltarea şi întreţinerea aplicaţiilor informatice;  
- utilizarea instrumentelor informatice în context interdisciplinar;  
- utilizarea bazelor teoretice ale informaticii și a modelelor formale;  
- proiectarea şi gestiunea bazelor de date;  
- proiectarea şi administrarea reţelelor de calculatoare;  
- capacitatea de a lucra atât independent, cât şi în echipă, în funcţie de cerinţele activităţii profesionale. 
Competenţe specifice: 
- acumularea a cunoștințelor și interpretarea adecvată a teoriilor și metodelor de studiu; 
- dezvoltarea capacității de memorare, generalizare și analiză critică a informaţiei, care permite viitorului 

specialist să se adapteze operativ la modificările din societate; 
- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare in soluționarea problemelor cu caracter interdisciplinar; 
- argumentarea importanței investigaţiilor privind diverse modele ale matematicii aplicate şi a softului 

instrumental, cu potențial de utilizare în soluționarea problemelor de automatizare a gestiunii activităților; 
- elaborarea și realizarea proiectelor de cercetare fundamentală și aplicativă; 
- diseminarea informaţiei şi a cunoştinţelor dobândite atât specialiştilor din domeniu, cât şi celor din alte 

domenii.   

Finalităţi de studii ale cursului 
La nivel de aplicare studenţii vor: 
- avea deprinderi de a lucra în echipă şi de a organiza coerent activităţile; 
- avea deprinderi  de rezolvare a problemelor; 
- identifica problemele şi elabora scenariile posibile de soluţionare; 
- interpreta rezultatele obţinute. 
La nivel de integrare studenţii vor:  
- utiliza posibilităţile sistemelor suport pentru decizii; 
- folosi principiile de integrare a metodelor matematice şi instrumentelor informatice în SSD; 
- evidenţia specificul problemelor slab structurate; 
- analiza şi interpreta cunoştințele obţinute în procesul de studii; 
- avea abilităţi sociale de interacţiune cu ceilalţi; 
- avea deprinderi în selectarea şi aplicarea cunoştinţelor acumulate;  
- planifica şi realiza etapele analizei;  



- utiliza metode adecvate de înregistrare şi de prelucrare a datelor. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Luarea deciziilor este necesară iniţierea în Analiza matematică, 
Algoritm şi programare, Teoria mulţimilor, Logica matematică. 
Teme de bază: Structura procesului de luare a deciziilor. Formularea problemei de luare a deciziilor. 
Caracterizarea problemelor de luare a deciziilor. Analiza situaţiei iniţiale. Arborele obiectivelor. Criterii. 
Restricţii. Alternative. Modelarea matematică o metodă de examinare a problemelor. Simularea. Clasificarea 
problemelor. Probleme multicriteriale. Probleme multiobiectiv şi multiatribut. Metoda ORESTE. Ordonare 
completă. Ordonare parţială. Determinarea ordinii complete şi parţiale. Analiză conflictuală. Metoda 
PROMETHEE. Criterii generalizate. Criteriu obişnuit. Cauzei criteriu. Criteriu cu priorităţi liniare. Criteriu cu 
nivele. Criteriu cu interval de indiferenţă şi priorităţi liniare. Criteriul Gauss. Determinarea ordinii parţiale. 
Determinarea ordinii complete. Modele de gestiune a stocurilor SSD. Decizii. Decidenţi. Concepte de bază. 
Clasificări. Tehnologii.   
Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lucrări individuale, consultaţii. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%).   
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