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TEORIA DECIZIILOR ȘI STATISTICA GENERALĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 

Catedra/departamentul Termotehnică și Management în Energetică 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0710.1  Inginerie și Management în Energetică 

Anul de studiu Semestrul 
Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă) 

 

4 E S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opțională 

7 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar Studiul materialului teoretic Pregătire aplicaţii 

210 45 60 45 60 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica superioară; Managementul întreprinderii 

Conform competenţelor Cunoașterea și capacitatea de aplica conceptele, metodele și teoriile 
specifice disciplinilor menționate la precondițiile de curriculum 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Seminar Studenţii trebuie să participe activ la rezolvarea problemelor, precum și la îndeplinirea 
sarcinilor individuale. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Rezolvarea problemelor decizionale aferente managementului întreprinderii 

 Definirea conceptelor, teoriilor, metodelor și modelelor aferente procesului de 
fundamentare a deciziilor manageriale.  

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procesului de 
elaborare a deciziilor. 

 Aplicarea metodelor și tehnicilor de bază pentru fundamentarea deciziilor manageriale 
în diverse situații, în condiţii de asistenţă calificată. 

 Utilizarea adecvată a cunoștințelor în vederea aprecierii calității deciziilor adoptate. 
 Elaborarea unei decizii, utilizând principiile și metodele din teoria deciziilor. 

 
 

Competenţe 
transversale 

CT1. Identificarea şi formularea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, şi a etapelor 
de lucru, potrivit scopului, termenului de realizare şi a riscurilor aferente. 

http://www.utm.md/
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CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi de muncă eficientă în cadrul echipei. 

CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi de formare 
profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, 
cursuri on-line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Înțelegerea și însuşirea de către studenți a fundamentelor teoretice și practice ale 
adoptării deciziilor și a domeniului statisticii. 

Obiectivele 
specifice 

Teoria deciziilor 
Să înţeleagă şi să explice conceptele, teoriile, principiile, metodele și tehnicile de 
fundamentare a deciziilor. 
Să utilizeze cunoștințele teoretice obținute la construirea modelelor matematice 
pentru diferite probleme decizionale. 
Să argumenteze utilizarea aparatului matematic al teoriei deciziilor la rezolvarea 
diferitor probleme practice. 
Să aplice corect metodele teoriei deciziilor la soluționarea diferitor probleme 
decizionale.  
Statistica generală 
Să înţeleagă şi să explice noțiunile de bază utilizate în statistică.  
Să evalueze și să interpreteze date statistice. 
Să aplice corect metodele și instrumentele de analiză statistică.  

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul  

de ore 

                                                                       Tematica prelegerilor 

T1. Conceptul de decizie managerială și importanța acestuia în management 6 

T2. Metode de soluționare a problemelor bazate pe stimularea creativității 4 

T3. Programarea liniară 8 

T4. Teoria grafelor 2 

T5. Fundamentarea deciziilor nedeterministe 4 

T6. Fundamentarea multicriterială a deciziilor 4 

T7.   Programarea neliniară și dinamică 4 

T8.   Noțiuni generale din domeniul statisticii 2 

T9.   Observarea statistică 3 

T10. Prelucrarea datelor statistice 4 

T11. Analiza statistică 4 

Total prelegeri: 45 

Tematica seminarelor 

S1.   Metode și tehnici de creativitate în grup și individuale 2 

S2.   Rezolvarea problemelor de programare liniară prin aplicarea metodei "SIMPLEX" 8 

S3.   Soluționarea problemei de transport 4 

S4.   Programarea în numere întregi aplicând metoda "Ramifică și Mărginește" 2 

S5.   Soluționarea problemei de programare liniară multi-atribut 2 

S6.   Determinarea drumurilor de lungime optimă 4 

S7.   Fundamentarea deciziilor în condiții de risc 4 
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S8.   Fundamentarea deciziilor în condiții de incertitudine 4 

S9.   Fundamentarea multicriterială a deciziilor deterministe 4 

 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul  

de ore 

                                                                       Tematica seminarelor 
S10. Fundamentarea multicriterială a deciziilor nedeterministe 4 

S11. Soluționarea problemelor de programare neliniară 4 

S12. Programarea dinamică 4 

S13. Observarea statistică 4 

S14. Prelucrarea datelor statistice 6 

S15. Analiza statistică 4 

Total seminare: 60 

 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Ion A. Popescu, Pantelimon Găvănescu, Dorin Rădulescu, Introducere în fundamentarea 
deciziei. Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983. – 262 pag.  

2. Romică Trandafir, Modele și algoritmi de optimizare. Editura AGIR, București, 2004. –  
250 pag. 

3. Ion Necoară, Metode de optimizare numerică. Suport de curs. Departamentul de 
Automatică și Ingineria Sistemelor, Universitatea Politehnica din București, 2013.   

Suplimentare 4. Adina Rusu, Cercetări operaționale. Iași, 2007. – 128 рag. 
5. Andreea Mitroi, Mihaela Popa, Diaconescu Tiberiu, Matematică aplicată în economie. 

Suport de curs în format ID. Universitatea HYPERION din București, Facultatea de științe 
economice. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

 Prezenţa la ore şi participarea la seminarii; 
 Obţinerea notei minime de „5”, care certifică acumularea unui minim de cunoștințe în domeniul teoriei 

deciziei și statisticii generale. 
 


