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Decizie

➢ Ce înseamnă “Decizie”?
➢ Cum se ia o decizie?
➢ Ce tipuri de decizii există?
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Decizie

DECÍZIE, decizii, s. f.

1. Hotărâre luată în urma examinării unei probleme, a unei situații
etc., soluție adoptată (dintre mai multe posibile); rezoluție. ♦
Hotărâre luată de un organ al administrației de stat sau de un organ de
jurisdicție.
2. (Rar) Calitatea de a fi ferm, hotărât; fermitate. [Var.: deciziúne s. f.]
Din fr. décision, lat. decisio, -onis. (DEX)

DECÍZIE s. v. dârzenie, fermitate, hotărâre, intransigenţă, neclintire,
neînduplecare, nestrămutare, neşovăire, statornicie. (Dicționar de
sinonime )
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Decizie

Puțină anatomie...

Neocortexul este partea cea mai nou dezvoltată din creierul uman, și totodată, 
ceea ce ne deosebește fundamental de alte mamifere. 

Neocortexul este responsabil pentru percepția senzorială, generarea de comenzi 
motoare (de mișcare), orientare în spațiu, gândire conștientă, și vorbire. 
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Decizie

Decizia se ia în neocortex, dacă este o decizie liberă.

Decizie liberă vs. decizie corectă

Situație 1: Ești într-o țară exotică. Ai posibilitatea de a alege între 2 feluri de 
mâncare, ambele necunoscute. 
O decizie liberă se ia în cazul în care creierul se confruntă cu o situație nouă, pe care nu o poate asocia cu experiențe sau
întâmplări din trecut.

Situație 2: Ești la trecerea de pietoni. Din dreapta se apropie în viteză o 
mașină. Traversezi sau aștepți? 
Decizia corectă se ia în mod aproape inconștient și cu o implicare minoră a neocortexului, deoarece situația în care 
trebuie să se ia decizia a mai fost întâlnită și/sau poate fi asociată cu evenimente din trecut. 
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Proces decizional

➢ Ce este un proces decizional?
➢ Care sunt etapele unui proces decizional?
➢ Ce caracteristici are?

Curs 2 – Proces decizional. Sisteme de suport
decizional.

Ș.l.dr.ing. Laura-Nicoleta IVANCIU, Sisteme inteligente de suport decizional



8

Proces decizional

”Process of choosing amongst alternative courses of action 
for the purpose of attaining a goal or goals.” (E. Turban)

Procesul decizional implică:

➢ existența unei probleme de rezolvat -> formularea problemei
➢ căi de acțiune multiple
➢ existența unui/unor scop/scopuri (destinații, rezultate)

Ex: problema comis-voiajorului
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Proces decizional

Criteriile după care oamenii iau decizii:

➢ tipul de personalitate

➢ preferințe personale

➢ valori personale

➢ informații deținute
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Proces decizional

Etapele procesului decizional (H.A. Simon)

H.A.Simon a avut contribuții esențiale în fundamentarea unor domenii ca: inteligență artificială, 
procesarea informației, proces decizional, teoria organizației, simulare pe calculator. 

În 1957, Simon a prezis că șahul pe computer va depăși capabilitățile unui jucător uman în 10 ani. În 
realitate, procesul a durat 40 de ani. 

➢ Inițial, 3 etape: inteligență
proiectare (design)
selecție (choice)

➢ Ulterior, încă o etapă: implementare

➢ În literatură, etapa finală: monitorizare
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Proces decizional

Etapele procesului decizional (H.A. Simon)
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Intelligence

Design

Choice MonitoringImplementation
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Proces decizional

Etapele procesului decizional (H.A. Simon)

➢ Etapa de inteligență 

- analiza mediului înconjurător
- analiza scopurilor
- colectarea datelor
- identificarea problemei de rezolvat
- categorizarea problemei – structured/unstructured
- alocarea responsabilității pentru soluționarea problemei

Exercițiu: Compania pe care o conducem trebuie să își crească profitul. 
Care sunt acțiunile pe care le facem, în fiecare etapă?   
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Proces decizional

Etapele procesului decizional (H.A. Simon)

➢ Etapa de proiectare

- dezvoltarea de moduri de acțiune multiple

- analiza potențialelor soluții

- crearea modelului

- test de fezabilitate                                       A   

- validarea rezultatelor                                                                             B

- stabilirea unui principiu de selecție: risc ridicat/redus, 
optimizare/satisfacerea cerințelor, criterii/constrângeri
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Proces decizional

Etapele procesului decizional (H.A. Simon)

➢ Etapa de selecție

- principiul de selecție din etapa anterioară descrie gradul de 
acceptabilitate a unei soluții

- modele normative/descriptive

Modelele normative sunt cele în care alternativa selectată este demonstrabil cea mai bună din toate cele posibile. Pentru 
a găsi această alternativă, trebuie examinate toate alternativele și demonstrat că cea aleasă este cea mai bună => 
OPTIMIZARE

Modelele descriptive prezintă lucrurile așa cum sunt, sau așa cum se crede că sunt. Aceste modele sunt de regulă 
matematice. Cel mai întâlnit model descriptiv este simularea. Prin simulare, nu se garantează că alternativa selectată 
este cea mai bună, ca în cazul de mai sus. 

- stabilirea modului de acțiune: algoritmi, tehnici analitice și de 
căutare, etc
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Proces decizional

Etapele procesului decizional (H.A. Simon)

➢ Etapa de implementare

- punerea în practică a strategiilor și soluțiilor dezvoltate în etapele 
anterioare

- pot apărea probleme tehnice/de natură umană (resistance to change)
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Proces decizional

Etapele procesului decizional (H.A. Simon)

➢ Etapa de monitorizare

- supravegherea soluției implementate

- servicii de depanare/actualizare/îmbunătățire 

- etapa de inteligență, aplicată etapei de implementare
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Sisteme de suport decizional (SSD)

➢ Ce este un SSD?
➢ Care sunt caracteristicile unui SSD?
➢ Ce tipuri de SSD există?
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Sisteme de suport decizional

”Systems designed to support managerial decision-making 
in unstructured problems” (E. Turban)

” Interactive, computer-based systems that aid users in 
judgment and choice activities.” (M. Druzdzel)

Nu există o definiție universal acceptată!

- interacțiune utilizator – componente ale SSD

- accentul se pune pe intrări
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Sisteme de suport decizional

Caracteristici ale SSD

Un SSD trebuie să fie: 

- flexibil
- adaptiv
- interactiv
- bazat pe interfață grafică
- iterativ
- bazat pe model

Curs 2 – Proces decizional. Sisteme de suport
decizional.

Ș.l.dr.ing. Laura-Nicoleta IVANCIU, Sisteme inteligente de suport decizional



20

Sisteme de suport decizional

Caracteristici ale SSD
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SSD

Probleme 
structurate și 
nestructurate

Suport
managerial la 
orice nivel

Suport 
individual 
și de grup

Decizii
interdependente sau 
secvențiale

Toate etapele 
procesului de
decizieDiferite tipuri

de procese de 
decizie

Adaptabil și
flexibilInteractiv

Eficacitate

Control uman

Acces la date

Ușor de 
dezvoltat

Modelare și
analiză

Standalone
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Sisteme de suport decizional

SSD vs. EDP (electronic data processing)
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Dimensiune SSD EDP

Mod de folosire activ pasiv

Utilizator manager funcționar

Scop eficacitate eficiență mecanică

Timp prezent, viitor trecut

Obiectiv flexibilitate consistență
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Sisteme de suport decizional

Clasificarea SSD

➢ După relația cu utilizatorul

SSD pasiv – ajută la luarea deciziei, dar nu poate oferi sugestii pentru 
decizie

SSD activ – oferă explicit sugestii

SSD cooperativ – permite decidentului să completeze sau să modifice 
sugestiile pentru decizie; colaborare decident-SSD
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Sisteme de suport decizional

Clasificarea SSD

➢ După modul de asistență (*-driven DSS)

SSD conduse de comunicare – mai mult de o persoană poate lucra la o 
sarcină partajată
SSD conduse de date – acces și manipulare a datelor interne/externe
SSD conduse de documente – gestionează și manipulează interfața 
nestructurată, într-o multitudine de formate electronice
SSD conduse de cunoștințe – expertiză în rezolvarea problemelor 
specializate
SSD conduse de model – acces la modele statistice/financiare/de 
optimizare/de simulare; pentru analiza situațiilor
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Sisteme de suport decizional

Clasificarea SSD

➢ După scop

SSD la nivel de întreprindere (companie) – deservește mai mulți 
manageri

SSD la nivel de birou – mono-utilizator
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Factori care influențează decizia umană
➢ Care sunt tipurile de factori care influențează decizia 
umană?
➢ Exemple – studii de caz

Ș.l.dr.ing. Laura-Nicoleta IVANCIU, Sisteme inteligente de suport decizional
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Categorii de factori care influențează decizia umană

➢ factori de mediu
modul de exprimare a problemei de decizie
presiunea grupului/persoanelor din jur (peer pressure)
influențe religioase

➢ deviații cognitive (cognitive biases)

➢ factori emoționali
prezentarea informației face apel la latura sensibilă

Factori care influențează decizia umană

Ș.l.dr.ing. Laura-Nicoleta IVANCIU, Sisteme inteligente de suport decizional
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Categorii de factori care influențează decizia umană
Factori de mediu
• modul de exprimare a problemei de decizie
Exprimarea acordului pentru a deveni donator de organe în statele 
europene, 2003

Factori care influențează decizia umană

E. Johnson, D. Goldstein, Do Defaults Save Lives? 2003, Science Magazine 
https://www.science.org/doi/10.1126/science.1091721#:~:text=Our%20data%20and%20those%20of,are%20substantial%20in%20l
ives%20saved

Ș.l.dr.ing. Laura-Nicoleta IVANCIU, Sisteme inteligente de suport decizional
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Categorii de factori care influențează decizia umană
Factori de mediu
• modul de exprimare a problemei de decizie
Exprimarea acordului pentru a deveni donator de organe în statele 
europene, 2003

Factori care influențează decizia umană

Optez să devin donator
(opt-in)

Optez să NU devin donator (opt-out)
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Categorii de factori care influențează decizia umană
Deviații cognitive (cognitive biases)
• Tendința de a face judecăți influențate de experiențe/credințe 

anterioare, nu neapărat adevărate/valide

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases

- confirmation bias – tendința de a căuta, interpreta și 
memora informația într-un mod care ne confirmă ideile 
preconcepute

Ex. Dacă o persoană dintr-un grup se sinucide, cu siguranță ceilalți membri ai grupului 
vor găsi exemple de comportamente anterioare care să îi confirme tendințele 
sinucigașe (chiar dacă acestea nu au existat de fapt!)

Factori care influențează decizia umană
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Categorii de factori care influențează decizia umană
Deviații cognitive (cognitive biases)

- gambler’s fallacy – tendința de a crede ca probabilitatea 
unui eveniment viitor este influențată de evenimentele 
anterioare

Ex. Jocuri de noroc – dacă de 5 ori la rând am câștigat, sunt șanse foarte mari să câștig 
și a șasea oară (evenimentele sunt independente din punct de vedere probabilistic, 
deci în realitate șansele sunt aceleași)

Factori care influențează decizia umană
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Categorii de factori care influențează decizia umană
Deviații cognitive (cognitive biases)

- planning fallacy – tendința de a subestima timpul necesar 
realizării unei sarcini

Ex. timpul de pregătire pentru un examen, în sesiune

Factori care influențează decizia umană
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Categorii de factori care influențează decizia umană
Factori emoționali

“One man’s death is a tragedy. A thousand deaths is a statistic.”
(J. Stalin)

Ex. 
- cazul copilului omorât de câini maidanezi a fost puternic mediatizat
și a generat numeroase proteste și acțiuni
- miile de copii care mor zilnic de foame în Africa nu au nici pe 
departe același impact

Factori care influențează decizia umană
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În episodul următor: Arhitectura SSD
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