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În lucrarea de faţă sunt prezentaţi algoritmii de studii 
manageriale prin două metode: Metoda ONICESCU, versiunea 1, 2 
şi Metoda AHP (Analityc Hierarchy Process), versiunea 2. 

Ambele metode sunt destinate selectării produselor  sau 
proceselor alternative şi stabilirii variantei optime privind raportul 
calitate/preţ. 

 
 
1 METODA ONICESCU 

 

Metoda ONICESCU este o metodă de raţionalizare a 
deciziilor  multicriteriale în condiţii de incertitudine. Această 
metodă a fost concepută în două versiuni [1]:  
 

1.1 Prima versiune, algoritm 

 
În prima variantă metoda ONICESCU comportă următoarele 

etape:  
1 Atribuirea coeficienţilor de importanţă fiecărui criteriu. 
2 Stabilirea matricei consecinţelor alternativelor decizionale, 

notată cu “A”.  
3 Ordonarea variantelor pentru fiecare criteriu în ordine 

descrescătoare a consecinţelor dacă criteriul se optimizează 
prin maximizare, şi în ordinea crescătoare a consecinţelor, 
dacă criteriul se optimizează prin minimizare, obţinându-se 
o nouă matrice, notată cu “B” (sau ordonarea variantelor 
pentru fiecare criteriu în ordinea descrescătoare, pornind de 
la valoarea optimă). 

4 Scrierea unei noi matrice – “C” – în care se indică de câte 
ori o variantă i ocupă locul j. Această matrice are următoarea 
formă:  
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