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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea / Departamentul         Facultatea de Științe Economice 
1.3 Catedra    Finanțe-Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Contabilitate și Informatică de Gestiune 
 

2. Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei              BIROTICĂ 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf.univ.dr. Marian Pompiliu CRISTESCU 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Marian Pompiliu CRISTESCU 
2.4 Anul de 
studiu 

2 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de 
evaluare   

V 2.7 Regimul 
disciplinei  DF 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână          

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             3 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe 
teren                                                                             

3 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   7 
Tutoriat 2 
Examinări 4 
Alte activităţi                                     
3.7 Total ore studiu individual      19 
3.9 Total ore pe semestru            75 
3.10 Numărul de credite              3 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum        Bazele informaticii, Baze de date 
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4.2 de competenţe        Noțiuni de utilizare a calculatoarelor pentru 
navigarea pe Internet. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

 Sală de curs dotată cu laptop, videoproiector și 
software adecvat; 

 Studenții nu se vor prezenta la prelegeri și laboratoare cu 
telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate 
convorbirile telefonice în timpul cursului și/sau laboratorului, nici 
părăsirea de către studenți a sălii de curs/laborator în vederea 
preluării apelurilor telefonice personale. 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

 Sală de laborator dotată corespunzător: calculatoare, 
rețea, conexiune la Internet; 

 Termenul predării proiectului de laborator este stabilit de cadrul 
didactic titular, de comun acord cu studenții. Nu se vor accepta 
cererile de amânare a acestuia pe motive, altfel decât obiectiv 
întemeiate; 

 De asemenea, pentru predarea cu întârziere a proiectelor de 
laborator, lucrările vor fi depunctate cu 1 pct./zi de întârziere. 

    
6. Competenţele specifice acumulate 
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C2 - Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil; 
C3 - Prelucrarea informațiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile și/sau 
fiscale; 
 Să cunoască terminologia utilizată în Birotică; 
 Să demonstreze capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor din Birotică; 
 Să înţeleagă importanţa aplicațiilor în studiul disciplinei; 
 Să demonstreze capacitatea de analiză şi interpretare a unor situaţii cu semnificaţie în 

domeniul disciplinei; 
 Să își însușească abilităţi de raţionare, analiză şi evaluare a modalităților de transpunere a 

informațiilor în regim distribuit pe web; 
 Să adopte o strategie generală de evaluare pe baza argumentelor pro şi contra; 
 Să dezvolte deprinderi de utilizare corectă a instrumentelor proprii disciplinei;  
 Să demonstreze abilităţi de identificare, evaluare şi construcţie a soluţiilor ce urmăresc 

dispunerea informațiilor în regim distribuit, pe web; 
 Să identifice și să aleagă metodele optime de soluţionare a problemelor proprii disciplinei; 
Competențe privind cunoașterea și înțelegerea 
Înțelegerea importantei noilor tehnologii ale Internetului, reunite sub termenul umbrelă de Web. Cunoașterea evoluției 
istorice, a situației actuale și tendințelor; 
Achiziția unor unități informaționale (concepte, metode, tehnici, tehnologii si servicii) specifice Web: birotica si 
arhivistica virtuala - Office etc.; 
Identificarea beneficiilor Web pentru studiile economice și aplicarea cunoștințelor însușite, astfel încât acestea sa fie 
utile si în aprofundarea altor discipline de studiu. 
Competențe în domeniul explicării și interpretării 
Explicarea și interpretarea unor conținuturi teoretice și practice Web specifice domeniului economic: structuri de tag-uri, 
crearea de conținut, inteligență colectivă, comunicarea, cooperarea și colaborarea, interactivitatea și interacțiunea, 
personalizarea, partajarea de cunoștințe și resurse, lumi virtuale etc.; 
Explicarea și interpretarea relației dintre tehnologiile și serviciile Web asociate cu formarea competențelor specifice 
domeniului economic; 
Dezvoltarea abilităților de analiză și sintetiză a informațiilor cu privire la instrumentele Web utile domeniului economic. 
Competențe instrumental – aplicative 
Proiectarea și evaluarea activităților practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici și instrumente de investigare și 
aplicare; 
Folosirea platformelor web, sindicarea informației folosind un agregator de feed-uri sau un cititor on-line, site-uri 
colaborative, sisteme de bookmark colaborativ, rețele de partajare fotografii / video / audio / fișiere /documente / 
prezentări, lumi virtuale/avataruri, alte resurse educaționale deschise etc. În vederea însușirii activităților practice de la 
laborator. 
Competențe atitudinale 
Manifestarea unor atitudini pozitive și responsabile față de domeniul științific / cultivarea unui mediu științific centrat pe 
valori și relații democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale și civice /valorificare optimă și creativă 
a propriului potențial în activitățile științifice /implicarea în dezvoltarea instituțională și în promovarea inovațiilor 
științifice / angajarea în relații de parteneriat cu alte persoane – instituții cu responsabilități similare – participarea la 
propria dezvoltare profesională; 
Capacitatea de a fi receptiv la evoluțiile rapide ale Web/ului și învingerea prejudecăților și a fricii de schimbare 
individuală. Explicarea importanței practice a cunoașterii corecte și în detaliu a acestor instrumente pentru viitoarea 
activitate din domeniul economic; 
Cultivarea interesului pentru utilizarea tehnologiilor Web atât în cadrul procesului educațional cât și pentru dezvoltare 
personală; 
Dezvoltarea deprinderilor de lucru individual; 
Antrenarea în activități colective. Obținerea succesului de grup. Crearea de comunități de învățare și de practică; 
Identificarea riscurilor și a greșelilor fundamentale, precum și a aspectelor etice; 
Stimularea încrederii și a motivației de a lucra în echipe multidisciplinare. 
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CT1 - Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul  propriei strategii 
de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă; 
CT2 - Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de 
tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei; 
CT3 - Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și 
tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare. 
 Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea abilităţilor de 

gândire critică; 
 Să demonstreze implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor articole şi studii 

de specialitate și/sau a unor aplicații de genul site-urilor web; 
 Să participe la proiecte având caracter ştiinţific, compatibile cu cerinţele integrării în 

învăţământul European; 
 Să dezvolte abilităţi de lucru în echipă, abilităţi de comunicare orală şi scrisă în limba 

maternă/străină, utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării, rezolvarea de probleme şi 
luarea deciziilor, recunoaşterea şi respectul diversităţii şi multiculturalităţii, autonomia 
învăţării, iniţiativă şi spirit antreprenorial, deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii, 
respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale etc. 

 
7. Obiectivele disciplinei 

 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Însușirea noțiunilor de bază în informatică, 

pentru automatizarea lucrărilor și activităților 
de birou; Dezvoltarea unei culturi informatice. 

7.2 Obiectivele specifice              Prezentarea conceptelor şi tehnicilor cele mai 
importante privind utilizarea în activitatea 
practică a sistemelor de birotică și comunicații, 
de către viitorii specialiști în economie; 

 Crearea deprinderilor de utilizare a HTML, 
CSS și JavaScript, necesare realizării paginilor 
WEB atractive; 

 Extinderea modului de manipulare a paginilor 
web dintr-un browser, realizând astfel, pagini 
web dinamice. 

    
8.  Conţinuturi 

 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Elemente introductive: 
principalele tehnologii utilizate în 
proiectarea și design-ul paginilor 
Web. Introducere în HTML. 
Structura unei pagini Web 

Prezentare orală și multimedia, 
dezbaterea, brainstorming-ul, 
problematizarea, studiul de caz. 

2 ore 

Elemente de HTML: Idem 2 ore 



Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Facultatea de Științe Economice 

5 
 

elemente/etichete/tag-uri, 
formatarea textului, borduri 
Tabele și liste în HTML. 
Inserarea de imagini și elemente 
multimedia. Hyperlink-uri. 

Idem 2 ore 

Crearea și utilizarea 
formularelor. 

Idem 2 ore 

Frame-uri. Introducerea şi 
utilizarea lor 

Idem 2 ore 

Introducerea stilurilor CSS 
(Cascading Style Sheets) 

Idem 2 ore 

 Foi de stil externe CSS 
(Cascading Style Sheets) 

Idem 4 ore 

 Elemente de design vizual. 
Proiectarea  grafică a site-urilor 

Idem 2 ore 

Limbajul Javascript: structură, 
variabile, structuri logice, 
operatori și operanzi, funcţii: 
structura unei funcţii, parametri. 

Idem 2 ore 

Limbajul Javascript – 
programarea procedurală: funcţii: 
structura unei funcţii, parametri. 

Idem 4 ore 

Elemente de design în Flash Idem 2 ore 
Publicarea pe Net a site-urilor 
WEB.  

Idem 2 ore 

Bibliografie: 
- Recomandată 
1. M.P. Cristescu, ”Birotică : prin exemple şi aplicaţii”, Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 
2014; 
2. M.P. Cristescu, ”Birotica” – Note de curs (format electronic), 2015; 
3. Colectia Chip Kompact, ”CSS Tehnici esențiale - Învață prin exemple practice”, Editura 3D Media 
Comunications, București, 2012; 
4. Colectia Chip Kompact, ”HTML 5: Ghidul începătorului”, Editura 3D Media Comunications, 
București, 2011; 
5. T. Gugoiu , ”HTML, XHTML, CSS și XML”, Editura Teora, București, 2005; 
6. F.R. Niculescu, ”Proiectarea paginilor web – HTML, CSS, JavaScript”, Editura Fundației România de 
Mâine, București 2011”; 
7. http://euro.ubbcluj.ro/~alina/cursuri/birotica-teorie 
 
- Suplimentară 
8. V. Avram, T. Surcel, C. Apostol, D. Avram, “Birotică profesională”, Editura Tribuna Economică, 
Bucureşti 2003; 
9. Colectia Chip Kompact, ”Tehnici de Web Design: învață prin exemple practice”, Editura 3D Media 
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Comunications, București, 2012 
10. T. Gugoiu , ”HTML prin exemple”, Editura Teora, București, 2003; 
11. M. Zaharia, D. Enăchescu. C Oprea, ”Informatica în activitatea managerială”, Editura Universitară, 
București, 2010. 
8.2. Laborator Metode de predare Observaţii 

Introducere în HTML 

Exerciţiul, discuţiile şi 
dezbaterea, modelarea, 
proiectul, documentarea 
pe web.  

10 ore 

Elementele principale, cod HTML Idem 2 ore 
Crearea și editarea paginilor HTML Idem 2 ore 
Titluri, Paragrafe, Un nou rând, Linie orizontală Idem 2 ore 
Formatul textului Idem 2 ore 
Marcatori și numerotare Idem 2 ore 
Lucrul cu Imagini Idem 2 ore 
Crearea de link-uri Idem 2 ore 
Hărţi de imagini Idem 2 ore 
Lucrul cu Tabele Idem 2 ore 
Lucrul cu mai multe cadre Idem 2 ore 
Crearea de form-uri Idem 2 ore 
Elemente speciale (META, embed, marquee, object) Idem 2 ore 
Lucrul cu stiluri CSS Idem 2 ore 
Bibliografie: 
- Recomandată 
1. M.P. Cristescu, ”Birotică : prin exemple şi aplicaţii”, Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 
2014; 
2. M.P. Cristescu, ”Birotica” – Note de curs (format electronic), 2015; 
3. Colectia Chip Kompact, ”CSS Tehnici esențiale - Învață prin exemple practice”, Editura 3D Media 
Comunications, București, 2012; 
4. Colectia Chip Kompact, ”HTML 5: Ghidul începătorului”, Editura 3D Media Comunications, 
București, 2011; 
5. T. Gugoiu , ”HTML, XHTML, CSS și XML”, Editura Teora, București, 2005; 
6. F.R. Niculescu, ”Proiectarea paginilor web – HTML, CSS, JavaScript”, Editura Fundației România de 
Mâine, București 2011”; 
7. http://euro.ubbcluj.ro/~alina/cursuri/birotica-teorie 
 
- Suplimentară 
8. V. Avram, T. Surcel, C. Apostol, D. Avram, “Birotică profesională”, Editura Tribuna Economică, 
Bucureşti 2003; 
9. Colectia Chip Kompact, ”Tehnici de Web Design: învață prin exemple practice”, Editura 3D Media 
Comunications, București, 2012 
10. T. Gugoiu , ”HTML prin exemple”, Editura Teora, București, 2003; 
11. M. Zaharia, D. Enăchescu. C Oprea, ”Informatica în activitatea managerială”, Editura Universitară, 
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București, 2010. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
 Discutarea conţinutului disciplinei şi a cerinţelor aferente acesteia cu specialişti în domeniu din 

mediul academic-universitar (cadre didactice şi cercetători de la alte universităţi din ţară şi din 
străinătate) şi din mediul privat (reprezentanţi ai mediului de afaceri). 

 
10. Evaluare 

 
Tip activitate 10.1. Criterii de 

evaluare 
10.2. Metode de evaluare 10.3. 

Pondere din                                                         
nota finală 

10.4. Curs              Implicarea în prelegeri 
(participarea activă) cu 
întrebări, comentarii, 
exemple de analiză. 

Evaluare orala (finală în sesiunea 
de examene):  
- Expunerea liberă a studentului;  
- Conversaţia de evaluare;  
- Chestionare orală. 

 
40 % 

10.5. Seminar/laborator  
Rezolvarea studiilor de 

caz / lucrărilor 
aplicative 

Se înregistrează frecvenţa şi 
soliditatea interacţiunii la orele de 
laborator, precum şi 
corectitudinea rezolvării studiilor 
de caz / lucrărilor aplicative. 

 
 

10 % 

 
Elaborarea și 

susținerea proiectului 
final 

Se evaluează corectitudinea și 
completitudinea modului de 
rezolvare respectiv argumentarea 
în momentul susținerii proiectului 
final. 

 
50 % 

10.6. Standard minim de performanţă            
Activităţi aplicative –  
- participare activă la laborator; 
- realizarea unui proiect coerent, documentat și funcțional care să cuprindă în totalitate (100%) cerințele 
de întocmire; 
- prezentarea proiectului cu scopul de a demonstra stăpânirea conținutului și calitatea de autor; 
- o bună cunoaștere a terminologiei, a principiilor și instrumentelor de lucru specifice disciplinei; 
- utilizarea logică și creativă a noțiunilor predate în cadrul disciplinei. 
Proiect –  
CPE (CPE – condiţionează participarea la examen) - obținerea minim a notei 5 la evaluarea proiectului. 

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe pentru nota 10 
-Interes constant manifestat pentru însușirea disciplinei; 
-Cunoașterea elementelor fundamentale specifice 

-Participare activă la curs-laborator; 
-Realizarea unui proiect coerent, documentat și 
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domeniului; 
-Utilizarea unor aplicaţii simple din domeniul 
disciplinei; 
-Obținerea minim a notei 5 la examenul oral; 
-Să realizeze singur 50% din cerințele de întocmire a 
proiectului de disciplină. 

funcțional care să cuprindă în totalitate (100%) cerințele 
de întocmire; 
-Prezentarea proiectului demonstrând stăpânirea 
conținutului și calitatea de autor; 
-O bună cunoaștere a terminologiei, a principiilor și 
instrumentelor de lucru specifice disciplinei. 
-Utilizarea logică și creativă a noțiunilor predate în 
cadrul disciplinei. 

 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
01.10.2016     ............................       ............ 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
03.10.2016                  ............. 
 


