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P r e f a ţ ă 

 

 Sistemele suport pentru decizii - SSD (în engleză “Decision Support 

Systems - DSS, şi în franceză “Systèms d’aide á la décision” - SAD)  constituie o 

clasă specifică de sisteme informatice menite să îi ajute pe lucrătorii bazaţi pe 

cunoaştere, aflaţi în diverse  poziţii decizionale în rezolvarea problemelor întâlnite 

care contează pentru prosperitatea organizaţiei. Ajutorul pe care îl primesc 

decidenţii, fie ei directori de vârf, manageri plasaţi pe diferite niveluri, consilieri şi 

alţi asistenţi decizionali, constă, în primul rând, în sprijinirea acestora în a-şi 

depăşi limitele de cunoaştere privitoare la datele problemei, alternativele posibile 

de acţiune şi metodele de analiză folosibile în alegere. Facilitarea comunicării şi 

colaborării între participanţii la decizia colectivă sau între cei care iau decizii (şi 

îşi asumă responsabilitatea efectelor) pe de o parte şi cei care au menirea de a 

furniza informaţiile necesare sau de a executa alternativa adoptată, pe de altă 

parte, constituie o trăsătură tot mai dezirabilă a sistemelor actuale de suport pentru 

decizii. 

  Curentul ştiinţific şi aplicativ al sistemelor suport pentru decizii se 

apreciază a fi început la sfârşitul anilor ’60 pe baza a două “izvoare” principale: a) 

studiile teoretice privind procesele decizionale desfăşurate în anii 60’ la Carnegie 

Institute of Technology şi b) proiectele derulate în SUA şi Franţa, care vizau, în 

aceeaşi perioadă de timp, realizarea de sisteme cu timp partajat (“time-sharing”). 

Prima persoană care a propus termenul de “Decision Support System” a fost 

Michael Scott-Morton, în 1964, în cadrul tezei sale de doctorat. De atunci 

lucrurile au evoluat mult atât pe plan conceptual, cât şi pe planul tehnologiilor, 

aplicaţiilor şi produselor comerciale. În prezent “vedetele” domeniului sunt 

sistemele colaborative şi cele de tip “Business Intelligence” (bine tratate în 

lucrarea de faţă). 



 X

 În România, primele încercări de realizare a sistemelor suport pentru 

decizie datează de la mijlocul anilor ’70. Ca şi pe plan mondial, rezultatele s-au 

diversificat şi înmulţit. Astfel, s-au format şi afirmat şcoli puternice la Bucureşti, 

Cluj, Timişoara, Iaşi, Sibiu, Craiova, Târgovişte etc. Au apărut câteva cărţi 

cuprinzătoare, iar revista Informatica Economică, editată de INFOREC, cuprinde 

tot mai multe articole despre rezultatele obţinute de cercetători români în 

domeniul sistemelor suport pentru decizii. Autorul acestei cărţi, dl. Claudiu 

Brândaş, aparţine şcolii de la Timişoara. Conducătorul său de doctorat, distinsul 

prof. Ştefan Niţchi, este liderul celei de la Cluj. 

 Lucrarea pe care o prefaţez dezvoltă teza de doctorat a domnului Brândaş. 

Ea conţine, în primele 5 capitole, o prezentare generală a problematicii sistemelor 

suport pentru decizii (SSD) cu accent special pe soluţiile de tip “Business 

Intelligence” şi pe metodele şi tehnicile de proiectare, construire şi integrare a 

SSD. Contribuţiile originale principale sunt conţinute în capitolele 6 şi 7, în care 

se prezintă un cadru tehnologic original pentru construirea SSD şi, respectiv, un 

sistem practic pentru managementul prin bugete cu aplicaţie la o direcţie silvică 

judeţeană. 

 Lucrarea este bine scrisă, studiul ei constituie o întreprindere pe cât de 

instructivă, pe atât de plăcută atât pentru cititorul novice, cât şi pentru expertul din 

domeniu. O recomand cu căldură studenţilor din domeniul informaticii economice 

şi ştiinţei conducerii şi consultanţelor din domeniu. 
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