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TEHNICI DE MĂSURARE A EFICIENȚEI CU  
APLICAȚII ÎN ECONOMIE 

 
Lucrarea este structurată pe 6 capitole și anume:  

Capitolul 1 Eficiență și productivitate - aspecte generale, prezintă aspecte esențiale 

legate de eficiență și productivitate - concepte generale, eficiența tehnică productivă, input-uri şi 

output-uri în procesul de producţie, concepte specifice folosite în măsurarea eficienţei, funcţia 

frontieră de producţie, metode de măsurare a performanțelor activității unei firme (unități de 

decizie) - metode și tehnici de evaluare a eficienței tehnice productive, metoda indicilor ca 

metodă neparametrică de analiză a eficienţei, măsurarea productivităţii la nivel de firmă (unitate 

de decizie) cu ajutorul indicilor Malmquist. 

Capitolul 2 Tehnici econometrice de analiză a eficienţei. Frontiera de producţie 

stochastică, prezintă aspecte importante în ceea ce privește definirea procesului de producţie, 

tehnologii de producție la nivelul unei firme (unități de decizie), scala tehnologică optimă, 

elasticitatea scalei la nivelul unei firme (unități de decizie), frontiera de producţie deterministă, 

frontiera de producţie stochastică. 

Capitolul 3 Tehnici neparametrice de măsurare a eficienței tehnice productive (Data  

Envelopment Analysis - DEA), prezintă aspecte esențiale legate de Data  Envelopment Analysis - 

DEA, rolul suprafeţelor de anvelopare (înfăşurare) în determinarea frontierei de eficiență, 

modelul DEA, CRS versus VRS - aspecte generale, eficiența managerială, folosind tehnica DEA, 

eficienţa la scală la nivel de firmă (unitate de decizie), formularea modelului de bază de tip Data 

Envelopment Analysis - DEA, eficiența scalei în modelele de tip Data Envelopment Analysis - 

DEA. 

Capitolul 4 Cadrul metodologic teoretic de cercetare, bazată pe tehnica DEA, prezintă 

aspecte importante în ceea ce privește specificarea standard a modelelor DEA, forma neliniară, 

cu date explicite/exacte, modelul determinist DEA, cazul VRS versus CRS, forma liniară, cu 

date explicite/exacte, modelul determinist DEA, cu date sub formă de interval, modelul stochasic 

DEA, cazul VRS versus CRS, modelul fuzzy DEA (FDEA), cazul CCR versus BCC, modelarea 

dinamică folosind tehnica DEA. 

Capitolul 5 Cadrul metodologic practic de cercetare, bazată pe tehnica DEA, prezintă 

aspecte esențiale legate de selectarea variabilelor de intrare și de ieșire, remedierea erorilor în 
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datele de intrare, evaluarea influenței factorilor perturbatori, formularea modelului DEA, 

detectarea valorile extreme (aberante), utilizarea unor produse software în estimarea eficienţei şi 

a productivităţii. 

Capitolul 6 Analiza empirică Data Envelopment Analysis - DEA, cu evidențierea 

practică a rolului tehnicii neparametrice în măsurarea performanței la nivel de instituție/ 

organizație/firmă, prezintă aspecte importante în ceea ce privește obiective, domenii de aplicare 

și ipoteze de lucru. Utilizarea tehnicii neparametrice Data Envelopment Analysis - DEA, pentru 

măsurarea eficienței tehnice productive, la nivelul unui un lot de firme din sistemul bancar, 

utilizarea tehnicilor Data Envelopment Analysis - DEA, în varianta revenire variabilă la scală - 

VRS, pentru măsurarea eficienței unităților de învățământ superior de stat din România, 

utilizarea tehnicilor Data Envelopment Analysis - DEA, în varianta revenire constantă la scală - 

CRS, pentru măsurarea eficienței unităților de învățământ superior de stat din România. 

Lucrarea se încheie cu Concluzii, implicații și recomandări, Referințe bibliografice și 

Anexe. 

 

 

 

 

 


