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DECIZIA - consideraţii generale 

 

Literatura de specialitate cuprinde mai multe definiţii pentru decizie dintre care sunt 

prezentate  următoarele: 

- Decizia se defineşte prin hotarîrea de a alege o anumită variantă de acţiune dintre mai 

multe posibile. 

- Decizia reprezintă cursul de acţiune ales pentru realizarea unuia sau mai multor 

obiective. 

- Decizia reprezintă finalitatea oricărui proces de conducere.  

Pe baza definiţiilor anterioare se pot observa urmatoarele: 

-  decizia este unică pentru fiecare situaţie în parte la un anumit moment de timp 

(momentul deciziei contează); 

-  implică activitaţi şi rezultate ulterioare care nu pot fi mereu prevazute;  

- definiţiile anterioare sunt valabile pentru orice tip de decizie sau domeniu de activitate 

nu doar pentru cel ingineresc. 

Astfel decizia implică: 

-  existenţa multiplelor scenarii alternative ce fac posibilă alegerea; 

-  decizia urmăreşte un scop spcific; 

-  alegerea decizii are efect asupra acţiunii. 

 Indiferent de domeniul de aplicabilitate deciziile  se pot clasifica după mai multe 

criterii (Verboncu&Nicolescu, 1999; Olaru&Soare,  2002) aşa cum prezintă figura 1. Dintre 

criteriile menţionate în figura 1 un punct de interes îl reprezintă criteriul după natura 

condiţiilor şi anume: certitudinea, incertitudinea şi riscul. Situaţia de certitudine presupune 

existenţa de informaţii exacte despre funcţionarea  sistemului, despre variantele alternative 

precum şi despre rezultatele acestora. Situaţia de incertitudine este cea mai dificilă situaţie 

deoarece există puţine informaţii referitoare la apariţia de evenimente ce pot afecta in mod 

direct sau indirect funcţionarea sistemului, indiferent de tipul acestuia. Astfel în practică 

există o serie de criterii utile fără probabilităţi utilizate în situaţii de incertitudine. Acestea 

sunt: 

- criteriul maxi-min sau criteriul pesimist (criteriul lui Wald ); 

- criteriul maxi-max sau criteriul optimist (criteriul lui Hurwitz); 

-  criteriul  mini-max ( criteriul lui Savage) .  

Criteriul maxi-max reprezintă varianta care maximizează rezultatele  este aleasă 

valoarea maximă dintre rezultate de aceea este considerat o abordare optimistă. Criteriul 
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maxi-min presupune selectarea valorii maxime dintre toate rezultatele minime posibile.    

Criteriul  mini-max se referă la alegerea valorii minime ale fiecarei variante decizionale 

(Dobre&Păuna, 2007).  

Riscul este definit de literatura de specialitate ca fiind  probabilitatea de apariţie a 

unui eveniment nedorit generat în mod aleator în timpul funcţionării unui sistem. Riscul 

prezintă două elemente asociate specifice şi anume probabilitatea şi consecinţele. O metodă 

de adoptare a deciziei în condiţii de risc  o reprezintă de arborele decizional. Arborele 

decizional este conform literaturii de specialitate un instrument utilizat în situaţii unde  

fiecare decizie depinde de rezultatul unui eveniment generat în mod aleatoriu. 

 

 

Figura 1  Clasificarea deciziilor 
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(Olaru&Soare,  2002). În  cazul deciziei asistate de calculator mediul ambiant este un mediu 

computaţional dezvoltat sub forma sistemelor suport  decizie sau a sistemelor expert. 

Alternativele decizionale cuprind totalitatea posibilităţilor de soluţionare pentru o 

problema decizională iar numărul acestora poate fi finit sau infinit.  Setul de criterii 

decizionale  cuprinde o serie de caracteristici specifice sistemului pe baza carora se evaluează 

şi se compară alternativele decizionale în scopul adoptarii deciziei optime.  Mulţimea 

consecinţelor cuprinde ansamblul rezultatelor ce ar fi generate pentru fiecare criteriu 

decizional prin aplicarea alternativelor decizionale. 

Procesul decizional este definit de ca o serie de etape ce încep cu analiza informaţiei, 

continuă cu selectarea variantei acceptate din mai multe alternative şi verificarea variantei 

selectate în cadrul sistemului decizional (Verboncu&Nicolescu, 1999). Astfel se poate 

concluziona că  un proces decizional este o formă specifica de prelucrare a informaţiilor. 

Figura 2 prezintă etapele asociate unui proces decizional ce integrează o parte din conceptele 

anterior prezentate. 

 

Figura 2 Etapele procesului decizional 
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Dacă se doreşte integrarea tuturor conceptelor anterior prezentate în domeniul 

sistemelor expert atunci pot fi identificate principalele sale componente conceptuale. Astfel 

figura 3 prezintă componentele sistemului de decizie integrat într-un sistem expert 

(Popescu&colectiv, 2002) . 

 

 
 

Figura 3 Componentele sistemului de decizie 
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optime se realizează în funcţie de criteriile proprii ale utilizatorului. În  această situaţie 

utilizatorul devine decident. Analiza consecinţelor se referă la proiecţiile imediate sau pe 

termen mediu ale efectelor deciziei şi cum interacţionează cu factorii economici sau tehnci 

integraţi domeniului din care provine problema propusă rezolvării. Ultima componentă se 

referă stocarea informaţiilor obţinute pentru utilizări viitoare.  

 

 

 

 


