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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea       Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul     Finanțe și Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii   Contabilitate și Informatică de Gestiune 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              Sisteme informatice de asistare a deciziilor 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf.univ.dr. Marian Pompiliu Cristescu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Eduard Alexandru Stoica 
2.4 Anul de 
studiu 

II 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de 
evaluare   

E  2.7 Regimul 
disciplinei: 
obligatorie (DD) 

 
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                             5 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe 
teren                                                                             

8 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   2 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
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        Baze de date, Birotică 
4.2 de competenţe        Noțiuni de utilizare a bazelor de date și de 

dispunere pe web. 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
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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, software specializat; 

 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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 Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil; 
 Prelucrarea informațiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile și/sau 

fiscale; 
 Să posede cunoștințe sistematice despre metodologiile de realizare a SIAD; 
 Să fie familiarizați cu conceptele și preocupările moderne în scrierea softului de 

aplicație; 
 Să deprindă cunoștințe despre locul și rolul SIAD într-o organizație modernă; 
 Să aibă motivația necesară privind importanța documentării produselor soft. 
 Competențe privind cunoașterea și înțelegerea 
 Însușirea cunoștințelor referitoare la sistemele informatice pentru conducere; 
 Înțelegerea legăturilor între sistemele informatice operaționale și cele pentru 

conducere; 
 Competențe în domeniul explicării și interpretării 
 Explicarea și interpretarea metodelor de creare și exploatare a sistemelor informatice 

de asistare a deciziei. 
 Competențe instrumental – aplicative 
 Stocarea și prelucrarea volumelor mari de date distribuite pe web. 
 Organizarea multidimensională a datelor. 
 Formarea abilităților practice pentru lucru cu bazele de date distribuite. 
 Competențe atitudinale 
 Participarea la elaborarea şi implementarea programelor informatice destinate 

domeniului financiar-contabil; 
 Asistarea managementului in procesul decizional; 
 Elaborarea situațiilor financiare, a documentelor de sinteză, a raportărilor către 

diferite organisme  precum şi efectuarea de analize, sinteze, previziuni şi evaluări 
economice; 

 Realizarea unor proiecte de mici dimensiuni pentru organizarea și analiza datelor; 
 Aplicarea tehnicilor dobândite pentru însușirea modelului de lucru cu hipercuburi de 

date. 
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 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul  propriei 
strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă; 

 Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea 
de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei; 

 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 bazelor de date distribuite pe 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 

 Cunoaşterea principalelor tehnologii informatice utilizate în gestiunea 
şi managementul firmelor; 

 Dezvoltarea unei culturi informatice. 
7.2 Obiectivele 

specifice             
Revederea și fixarea noțiunilor de bază din teoria sistemelor 
economice integrate și teoria deciziei în general, și a sistemelor 
informatice integrate, în special; 

 Definirea conceptelor fundamentale specifice SIAD; 
 Câștigarea unor deprinderi în folosirea componentelor de asistare a 

deciziei din produsele informatice PHP și MySQL. 
    

8.  Conţinuturi 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Sisteme informatice pentru conducere; 

Prezentare orală și 
multimedia, dezbaterea, 

brainstorming-ul, 
problematizarea, studiul de 

caz. 

2 ore 
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor 
(SIAD); 

2 ore 

Componente ale SIAD. SIAD pentru management 
executiv (SIADE). Sisteme Expert de Asistare a 
Deciziilor (SEAD); 

2 ore 

Clasificarea SIAD. Arhitectura SIAD; 2 ore 
SIAD-uri bazate pe modele. SIAD-uri bazate pe 
analiza și sinteza datelor; 

2 ore 
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Modele utilizate în sistemele informatice de 
asistare a deciziei; 

2 ore 

Operaţii asupra bazelor de date în MySQL; 4 ore 
Prezentarea limbajului de scripting PHP. 6 ore 
Bibliografie: 
- Recomandată 
 Cârstea C., ”Managementul proiectelor sistemelor informatice complexe”, Editura 

Transilvania, 2010; 
 Dzițac I., ”Sisteme informatice integrate de tip ERP”, Suport de curs, UAV, 2010; 
 Gherasim Z., Fusaru D., Andronie M., Sisteme informatice pentru asistarea deciziei 

economice”, Editura Fundației România de Mâine, București, 2011; 
 Grigore M, ”Sisteme Informatice de asistare a deciziei pentru economiști”, Editura ExPonto, 

Constanța, 2010; 
 Filip F. G.,” Sisteme Suport pentru Decizii”, Editura Tehnică, 2007; 
 Lungu I, Bâra A, ”Sisteme informatice executive”,  Editura ASE, 2007; 
 Welling L., Thomson L., ”Dezvoltarea aplicațiilor Web cu PHP și MySQL ”, Editura Teora, 

bucurești, 2012; 
 http://www.php-mysql-tutorial.com/, http://ro.php.net/. 

 
- Suplimentară 
 Filip F. G. (2010), ”Decizie asistată de calculator: decizii, decidenţi, metode si tehnici de 

bază,  Revista Informatica Economică, V(1), p. 7-25 – http://www.intelligent-
enterprise.ro/doc/ssd/Articol%20ASE%203%5B1%5D%5B1%5D.doc-v2.doc; 

 Şova R.A., (2011), ”Sistem de asistare a deciziei în domeniul financiar-contabil”, rezumat 
teză doctorat, www.ase.ro; 

 Bîzoi M., (2009), ”Sisteme suport pentru decizii”, Academia Română, Institutul de cercetări 
pentru inteligenţa artificială, http://www.racai.ro/referat_1_Bizoi_web.pdf; 

 4. Mocean L. (2011), ”Consideraţii privind sistemele de asistare a deciziilor (SSD)”, Revista 
Informatica Economică, nr. 1(29), www.revistaie.ro. 

8.2. Laborator Metode de predare Observaţii 
Introducere în modelul client- server (Client, Server, HTTP, 
BROWSER); 

Exerciţiul, discuţiile 
şi dezbaterea, 

modelarea, proiectul, 
documentarea pe 

web. 
 

2 ore 

Implementarea elemntelor limbajului HTML(Structură 
document HTML, Tag-uri de bază, Tag-uri de formatare a 
textului, Hyperlink, Tabele, Form, Imagini); 

2 ore 

Dezvoltarea unui site web de prezentare a unei firme; 2 ore 
MySql- Crearea de baze de date, tabele cu ajutorul comenzilor  
SQL; 

2 ore 

MySQL-Efectuarea de operaţii asupra bazelor de date cu 
MySql; 

2 ore 
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Concepere, proiectarea şi implementarea unei baza de date 
specifice unei pagini web dinamice; 

2 ore 

Limbajul PHP, creare pagină PHP. Implemetare de exemple de 
pagini PHP cu variabile, constate, variabile, constante, 
operatori şi structuri control; 

2 ore 

Implemtarede pagini PHP care să conţină fişiere şi sesiuni; 2 ore 
Implemtarede pagini PHP care să conţină Formulare şi legarea 
la bazele de date create cu MySQL; 

2 ore 

Proiectare, implementare de pagină web dinamică; 2 ore 
Implementare şi testare de pagină web dinamică. 2 ore 
Bibliografie: 
- Recomandată 
 Cârstea C., ”Managementul proiectelor sistemelor informatice complexe”, Editura 

Transilvania, 2010; 
 Dzițac I., ”Sisteme informatice integrate de tip ERP”, Suport de curs, UAV, 2010; 
 Gherasim Z., Fusaru D., Andronie M., Sisteme informatice pentru asistarea deciziei 

economice”, Editura Fundației România de Mâine, București, 2011; 
 Grigore M, ”Sisteme Informatice de asistare a deciziei pentru economiști”, Editura ExPonto, 

Constanța, 2010; 
 Filip F. G.,” Sisteme Suport pentru Decizii”, Editura Tehnică, 2007; 
 Lungu I, Bâra A, ”Sisteme informatice executive”,  Editura ASE, 2007; 
 Welling L., Thomson L., ”Dezvoltarea aplicațiilor Web cu PHP și MySQL ”, Editura Teora, 

bucurești, 2012; 
 http://www.php-mysql-tutorial.com/, http://ro.php.net/. 

 
- Suplimentară 
 Filip F. G. (2010), ”Decizie asistată de calculator: decizii, decidenţi, metode si tehnici de 

bază,  Revista Informatica Economică, V(1), p. 7-25 – http://www.intelligent-
enterprise.ro/doc/ssd/Articol%20ASE%203%5B1%5D%5B1%5D.doc-v2.doc; 

 Şova R.A., (2011), ”Sistem de asistare a deciziei în domeniul financiar-contabil”, rezumat 
teză doctorat, www.ase.ro; 

 Bîzoi M., (2009), ”Sisteme suport pentru decizii”, Academia Română, Institutul de cercetări 
pentru inteligenţa artificială, http://www.racai.ro/referat_1_Bizoi_web.pdf; 

 4. Mocean L. (2011), ”Consideraţii privind sistemele de asistare a deciziilor (SSD)”, Revista 
Informatica Economică, nr. 1(29), www.revistaie.ro. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
Disciplina este fundamentală pentru o carieră în domeniul contabilității și informaticii de 
gestiune. Conținutul disciplinei este în concordanță cu ceea ce se predă în alte centre universitare 
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din țară și din străinătate. Acesta îmbină cunoștințele teoretice specifice creării și exploatării 
diferitelor SIAD-uri cu directa lor aplicare în managementul organizațiilor. Pentru o mai bună 
adaptare, a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentați 
din domeniul tehnologiei informației și comunicării precum și cu reprezentanți 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; 
 Participare activă la curs-laborator; 
 Realizarea unui proiect coerent, 
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 Cunoașterea elementelor fundamentale 
specifice 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. 

documentat și 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 
28.09.2016         ............................       ............ 
 
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
03.10.2016                             ............. 
 


