
 

 

Cuprins 
 

 

Prefaţă .............................................................................................................. 13 

 

Capitolul 1 

Optimizarea afacerilor prin programare liniară (PL)   

cu algoritmul simplex ................................................................................ 17 

1.1. Metodologia algoritmului simplex. Problema maximizării  ............... 18 

- Rezolvarea geometrică a problemei PL de maximizare ca bază  

a aplicării algoritmului simplex  ....................................................... 19 

- Algoritmul simplex  .......................................................................... 22 

1.2. Problema minimizării şi metoda rezolvării în două etape  

a problemelor PL diverse  ................................................................... 32 

1.3. Degenerarea şi ciclarea în metoda simplex ......................................... 40 

1.4. Planuri optime de croire rezolvate cu modele liniare  ......................... 44 

1.5. Dualitatea problemelor PL şi interpretarea ei economică  .................. 47 

1.6. Analiza sensibilităţii şi postoptimizarea soluţiilor în afacerile  

rezolvate cu PL ................................................................................... 55 

A. Analiza coeficienţilor funcţiei-obiectiv  ........................................ 55 

B. Analiza sensibilităţii termenilor liberi ai restricţiilor  .................... 63 

C. Analiza sensibilităţii prin prisma sistemului de restricţii  .............. 68 

1.7. Consideraţii cu privire la computerizarea calculelor PL 

şi postoptimizare  ................................................................................ 70 

1.8. Câteva probleme PL propuse spre rezolvare cu metoda simplex  ...... 79 

 

 

Capitolul 2 

Afaceri optimizate prin programare liniară cu metoda transporturilor  ... 87 

2.1. Formularea matematică a problemei de transport  .............................. 87 

2.2. Algoritmul transporturilor  .................................................................. 89 

2.3. Degenerarea în cazul metodei transporturilor şi eliminarea  

acesteia  ............................................................................................. 104 

2.4. Extensii ale problemei transporturilor  ............................................. 109 

- Optimizări în sisteme de transport cu transbordare  ..................... 109 

- Alocarea. Repartiţii optime prin metoda ungară .......................... 114 

2.5. Probleme PL propuse spre rezolvare cu metodele transporturilor  

şi alocării  ......................................................................................... 125 



Cercetări operaţionale pentru optimizarea deciziilor economice 

 

6 

Capitolul 3 

Programarea în numere întregi prin metoda Branch and Bound (BB) .... 133 

3.1. Algoritmul de bază al metodei BB pentru programare 

în numere întregi  .............................................................................. 133 

3.2. Soluţii BB în optimizarea ordonanţării  ............................................ 141 

3.3. Programarea în numere mixte prin metoda BB  ............................... 147 

3.4. Conversia booleană a programelor cu numere mixte........................ 148 

 

 

Capitolul 4 

Alte categorii de programare matematică şi afacerile ce pot fi optimizate  

cu acestea ................................................................................................ 153 

4.1. Programarea scopurilor  .................................................................... 153 

4.2. Programarea neliniară în probleme de decizie economică  ............... 157 

- Modele neliniare cu o variabilă decizională  ................................ 158 

- Modele neliniare, nerestricţionate, cu mai multe variabile  ......... 160 

- Afaceri optimizate cu multiplicatori şi funcţii Lagrange  ............. 164 

4.3. Programarea dinamică  ..................................................................... 171 

- Problema drumului celui mai scurt într-o reţea  ........................... 172 

- Algoritmul „DORIS” folosit la determinarea drumului optim  

în reţele conexe ............................................................................ 178 

- Metoda manuală de optimizare a drumului în grafuri conexe  

     prin programare dinamică  ........................................................... 185 

- Arborele minim  - cel mai simplu algoritm de optimizare  

în sistemele de tip reţea ................................................................ 189 

- Optimizarea stocurilor cu cerere variabilă folosind  

programarea dinamică  ................................................................. 190 

- Optimizarea menţinerii şi înlocuirii echipamentelor  ................... 196 

- Probleme-cazuri de programare dinamică propuse  

spre rezolvare  ............................................................................... 202 

4.4. Problema comisvoiajorului ............................................................... 205 

 

 

Capitolul 5 

Programarea stochastică şi combaterea riscului în afaceri .................. 233 

5.1. Optimizarea afacerilor folosind metoda speranţei matematice  ........ 233 

5.2. Arborii de decizie pentru optimizarea afacerilor pe durată lungă  .... 238 

5.3. Modele liniare stochastice  ................................................................ 245 

5.4. Optimizarea stocurilor probabiliste  .................................................. 249 



Cuprins 

 

7 

5.5. Managementul proiectelor în reţele deterministe şi stochastice  ...... 254 

- Metoda ADC (Critical Path Method – CPM)  .............................. 254 

- Metoda PERT. PERT – time  ....................................................... 259 

- Metoda PERT – cost  .................................................................... 266 

5.6. Lanţuri Markov aplicate în afaceri  ................................................... 272 

- Baza teoretică a modelelor Markov  ............................................. 273 

- Aplicaţii comerciale ale modelelor Markov  ................................ 274 

5.7. Optimizarea afacerilor din domeniul serviciilor prin modelarea 

fenomenelor de aşteptare  ................................................................. 286 

- Parametrii sosirilor şi servirilor  ................................................... 288 

- Modelul de servire cu un singur canal – M/M/1  ......................... 290 

- Modelul servirii cu mai multe canale – M/M/S  ........................... 293 

- Probleme de aşteptare propuse spre rezolvare  ............................. 299 

      

Anexe  .............................................................................................................. 303 

 
1.  Anexa 4.1. Metoda celor mai mici pătrate, aplicată în probleme  

de corelaţie  .............................................................................. 303 

2. Anexa 4.2. Definirea şi rolul derivatelor în cercetarea  

variaţiei funcţiilor .................................................................... 310 

3. Anexa 5.1. Factorii Z şi probabilităţile p(z) asociate .................................. 317  

4. Anexa 5.2. Operaţii cu matrice (A) şi determinanţi (B)  ............................. 318 

5. Anexa 5.3. Probabilităţi P0 pentru linii de aşteptare cu mai multe staţii S  

şi diferiţi coeficienţi de trafic  ................................................ 325  

6. Lista aplicaţiilor economice rezolvate integral în lucrare  .......................... 327 

 

Bibliografie ..................................................................................................... 335 

 


