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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea / Departamentul         Facultatea de Științe Economice 
1.3 Catedra    Finanțe și 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              Sisteme informatice de gestiune 
2.2 Titularul activităților de curs    Conf.univ.dr. Marian Pompiliu CRISTESCU 
2.3 Titularul activităților de seminar/laborator Lect. univ. dr. Constantin George MANIU 
2.4 Anul de 
studiu 

III 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de 
evaluare: E 

 2.7 Regimul 
disciplinei  
Obligatorie (DD) 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților 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 
învățământ 

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

Distribuția fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe                             8 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe 
teren                                                                             

10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   17 
Tutoriat 4 
Examinări 5 
Alte activități                                     
3.7 Total ore studiu individual      44 
3.9 Total ore pe semestru            100 
3.10 Numărul de credite              4 
 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum        Bazele informaticii, Baze de date, Birotică, Sisteme 

informatice de asistare a deciziilor. 
4.2 de competențe        Noțiuni de utilizare a calculatoarelor, de creare și 
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exploatare a bazelor de date relaționale și 
distribuite, de utilizare a sistemelor informatice în 
managementul modern al organizațiilor. 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare 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 desfășurare 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. Competențele 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; 
 stăpânirea metodelor de modelare a sistemelor informatice de gestiune cu aplicabilitate în 

domeniul activităților financiar-contabile şi al sistemelor informatice financiar-contabile; 
 observarea originii fenomenelor şi proceselor specifice proiectării sistemelor informatice de 

gestiune în activitățile financiar-contabile; 
aprofundarea cunoștințelor despre sistemele informatice din perspectiva proiectării sistemelor 
informatice de gestiune; 

 dobândirea de cunoștințe privind proiectarea sistemelor informatice de gestiune; 
 exploatarea sistemelor informatice de gestiune în vederea obținerii, cu ajutorul limbajelor de 

manipulare și descriere a datelor (LMD, LDD – ORACLE), informațiilor necesare 
managementului financiar-contabil; 

 cunoașterea şi înțelegerea metodologiilor de lucru în analiza şi proiectarea sistemelor 
informatice de gestiune; 

 dezvoltarea capacității de analiză, comparare şi de descriere a unor fenomene economice din 
perspectiva proiectării sistemelor informatice de gestiune. 

 
Competențe privind cunoașterea și înțelegerea 
Cunoașterea, din punct de vedere metodologic, a problematicii sistemelor informatice de gestiune; 
Înțelegerea principalelor posibilități de exploatare a sistemelor informatice de gestiune. 
Competențe în domeniul explicării și interpretării 
Explicarea și interpretarea metodelor de creare și exploatare a sistemelor informatice de gestiune. 
Competențe instrumental – aplicative 
Utilizarea instrumentelor informatice în vederea realizării de sisteme informatice de gestiune. 
Dezvoltarea de abilități de corelare a cunoștințelor legate de proiectarea sistemelor informatice de gestiune în domeniul 
financiar-contabil; 
Iniţierea, formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale privind exercitarea cu succes a unei funcţii de conducere în 
domeniul financiar-contabil, folosind competenţe specifice modelării sistemelor informatice de gestiune. 
Competențe atitudinale 
Dezvoltarea aptitudinilor privind activitățile de proiectare a sistemelor informatice de gestiune; 
Fundamentarea comportamentului social-adaptiv şi productiv; 
Formarea unui repertoriu de atitudini-valori dezirabile și încurajarea structurării democratice a personalității studenților; 
Formarea abilităților de analiză şi sinteză în proiectarea sistemelor informatice de gestiune în domeniul financiar-
contabil; 
Contribuie la valorificarea optimă și creativă a potențialului științific propriu; 
Contribuie la formarea și dezvoltarea gândirii creative și a unei atitudini pozitive și responsabile față de domeniul 
științific. 
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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 cu baze de date ORACLE; 
 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  Sistemele informatice de gestiune reprezintă o 
disciplină de specialitate care asigură: însușirea 
conceptelor de bază privind conceperea, 
realizarea, implementarea şi exploatarea 
sistemelor informatice de gestiune, cunoașterea 
strategiilor şi a metodologiei de proiectare a 
unui sistem informatic, utilizarea sistemelor 
informatice pentru obținerea informațiilor 
necesare fundamentării actului managerial; 
Dezvoltarea unei culturi informatice. 

7.2 Obiectivele specifice              Definirea caracteristicilor unui sistem 
informatic de gestiune; 

 Însușirea cunoștințelor necesare privind analiza 
şi proiectarea sistemelor informatice 
economice; 

 Crearea deprinderilor studenților pentru 
reprezentarea formală a realității în 
conformitate cu diferite metode de analiză și 
proiectare a sistemelor informatice de gestiune; 

 Cunoașterea principiilor de baza, a etapelor si 
tehnicilor de proiectare a unui sistem 
informatic de gestiune; 

 Formarea deprinderilor practice de utilizare a 
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unor instrumente informatice de extragere a 
datelor necesare managementului modern al 
organizațiilor. 

    
8.  Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Sistem. Sistem informațional. 
Sistem informatic; 

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

2 ore 

Componentele sistemului 
informatic. Clasificarea 
sistemelor informatice. 
Obiectivele sistemelor 
informatice;  

Idem 2 ore 

Ciclul de viaţă al unui sistem 
informatic. Conţinutul bazei 
informaţionale a unei organizații. 
Ciclul prelucrării datelor pentru 
sistemul informatic. Sistemele 
informatice de gestiune; 

Idem 2 ore 

Metodologii de realizare a 
sistemelor informatice. 
Conţinutul metodologiilor de 
realizare a sistemelor 
informatice. Metode şi tehnici de 
realizare a sistemelor 
informatice; 

Idem 2 ore 

Instrumente CASE. Funcţiile 
CASE. Trăsături definitorii ale 
CASE-ului. Exemple de 
instrumente CASE utilizate în 
proiectarea sistemelor 
informatice de gestiune; 

Idem 2 ore 

Iniţierea şi planificarea realizării 
unui sistem informatic. 
Identificarea, selecţia, iniţierea şi 
planificarea proiectelor 
informatice. Studiul de 
fezabilitate. Tehnici de 
reprezentare a planurilor şi 
programarea calendaristică; 

Idem 2 ore 

Analiza sistemului existent şi Idem 2 ore 
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definirea cerinţelor noului sistem. 
Studiul sistemului informaţional 
existent. Determinarea cerinţelor 
sistemului; 
Metode tradiţionale utilizate în 
analiza şi determinarea cerinţelor 
sistemului. Metode moderne de 
analiză şi determinare a 
cerinţelor sistemului; 

Idem 2 ore 

Structurarea cerinţelor sistemului 
- modelarea logică a datelor şi 
prelucrărilor. Diagramele 
fluxurilor de date (DFD). 
Descompunerea funcţională şi 
rafinarea DFD. Modelarea 
sistemului curent; 

Idem 2 ore 

Proiectarea logică a sistemelor 
informatice. Proiectarea 
formularelor /formatelor şi a 
rapoartelor. Proiectarea 
interfeţelor  şi a dialogurilor; 

Idem 2 ore 

Proiectarea logică a bazelor de 
date. Normalizarea relaţiilor - 
Forme normale; 

Idem 2 ore 

Proiectarea fizică a sistemelor 
informatice. Proiectarea fizică a 
bazelor de date şi a fişierelor; 

Idem 2 ore 

Sistemul de Gestiune a Bazelor 
de Date (SGBD). 
Administratorul bazei de date. 
Proiectarea securităţii bazelor de 
date şi a fişierelor; 

Idem 2 ore 

Limbajul SQL – crearea, 
administrarea, interogarea 
bazelor de date relaţionale. 
Proiectarea programelor şi a 
procedurilor. Structurile de 
control ale programelor; 

Idem 2 ore 

Bibliografie: 
- Recomandată 
1. Gh. Barbu, L. Bănică, „Sisteme informatice prin exemple”, Editura Universităţii din Piteşti, 2008; 
2. M.P. Cristescu, „Baze de date utilizate în mediul economic”, Editura ”ALMA MATER”, Sibiu, 2007; 
3. M.P. Cristescu, „Bazele de date post-relaționale”, Editura ”ALMA MATER”, Sibiu, 2008; 
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4. M.P. Cristescu, „Sisteme informatice de gestiune”, Suport de curs în format electronic, Sibiu, 2015; 
5. M. Fotache, ”SQL. Dialecte DB2, Oracle, PostgreSQL si SQL Server”, Editura Polirom, Iași, 2009; 
6. I. Lungu (coord.), A. Bâra., C. Bodea, I. Botha, V. Diaconița, A. Florea, A.Velicanu, ”Tratat de baze 
de date. Vol I. Baze de date. Organizare, proiectare și implementare”, Editura A.S.E., București, 2011; 
7. E. Maftei, C. Maftei, ”ORACLE de la 9i la 11g pentru dezvoltatorii de aplicatii”, Vol.1 (part. 1+2), 
Editura Albastră, București, 2011; 
8. P. Năstase, coordonator, „Auditul şi controlul sistemelor informaţionale”, Editura Economică, 
Bucureşti, 2007; 
9. V. Radu, M. Horga, ”Limbajul SQL in Oracle si Visual FoxPro”, Editura Else, Târgoviște, 2011; 
10. L. Tudor, ”Sisteme informatice și gestiunea bazelor de date Oracle”, Editura MatrixRom, București, 
2012; 
 
- Suplimentară 
1. M. Andronie, ”Analiza și proiectarea sistemelor informatice de gestiune”, Editura Fundației România 
de Mâine, București, 2007; 
2. Gh. Barbu, L. Bănică, „Sisteme informatice prin exemple”, Editura Universităţii din Piteşti, 2008; 
3. M. Popescu, ”Baze de date”, Editura Renaissance, Bucureşti, 2010; 
4. M. Popescu, ”Sisteme de gestiune a bazelor de date”, Editura Renaissance, Bucureşti, 2010;  
5. S.C. Teiușan, ”Sisteme informatice de gestiune” – Note de curs, Seria Didactică, Alba Iulia, 2014; 
6. http://bd.ase.ro. 
8.2. Laborator Metode de predare Observaţii 
Tehnologii dedicate extragerii cunoștințelor din date; Exerciţiul, discuţiile şi 

dezbaterea, modelarea, 
proiectul, documentarea 
pe web.  

2 ore 

Operații cu baze de date și tabele. Editarea bazelor de 
date și a tabelelor; 

Idem 2 ore 

Limbajul de manipulare a bazei de date (PL/SQL-LMD 
- ORACLE); 

Idem 2 ore 

Instrucțiuni de selecție simplă a datelor; Idem 2 ore 
Interogări de selecție ce presupun gruparea datelor; Idem 2 ore 
Interogări de selecție având ca sursă mai multe tabele; Idem 4 ore 
Interogări (complexe) de selecție şi grupare; Idem 2 ore 
Interogări de asociere (joncțiune / compunere) internă- 
JOIN; 

Idem 4 ore 

Interogări folosind operatorul UNION; Idem 2 ore 
Instrucțiuni pentru actualizarea bazei de date; Idem 2 ore 
Realizarea operatorilor relaționali folosind limbajul 
SQL; 

Idem 2 ore 

Limbajul de definire a datelor : SQL – LDD. Idem 2 ore 
Bibliografie: 
- Recomandată 
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1. Gh. Barbu, L. Bănică, „Sisteme informatice prin exemple”, Editura Universităţii din Piteşti, 2008; 
2. M.P. Cristescu, „Baze de date utilizate în mediul economic”, Editura ”ALMA MATER”, Sibiu, 2007; 
3. M.P. Cristescu, „Bazele de date post-relaționale”, Editura ”ALMA MATER”, Sibiu, 2008; 
4. M.P. Cristescu, „Sisteme informatice de gestiune”, Suport de curs în format electronic, Sibiu, 2015; 
5. M. Fotache, ”SQL. Dialecte DB2, Oracle, PostgreSQL si SQL Server”, Editura Polirom, Iași, 2009; 
6. I. Lungu (coord.), A. Bâra., C. Bodea, I. Botha, V. Diaconița, A. Florea, A.Velicanu, ”Tratat de baze 
de date. Vol I. Baze de date. Organizare, proiectare și implementare”, Editura A.S.E., București, 2011; 
7. E. Maftei, C. Maftei, ”ORACLE de la 9i la 11g pentru dezvoltatorii de aplicatii”, Vol.1 (part. 1+2), 
Editura Albastră, București, 2011; 
8. P. Năstase, coordonator, „Auditul şi controlul sistemelor informaţionale”, Editura Economică, 
Bucureşti, 2007; 
9. V. Radu, M. Horga, ”Limbajul SQL in Oracle si Visual FoxPro”, Editura Else, Târgoviște, 2011; 
10. L. Tudor, ”Sisteme informatice și gestiunea bazelor de date Oracle”, Editura MatrixRom, București, 
2012; 
 
- Suplimentară 
1. M. Andronie, ”Analiza și proiectarea sistemelor informatice de gestiune”, Editura Fundației România 
de Mâine, București, 2007; 
2. Gh. Barbu, L. Bănică, „Sisteme informatice prin exemple”, Editura Universităţii din Piteşti, 2008; 
3. M. Popescu, ”Baze de date”, Editura Renaissance, Bucureşti, 2010; 
4. M. Popescu, ”Sisteme de gestiune a bazelor de date”, Editura Renaissance, Bucureşti, 2010;  
5. S.C. Teiușan, ”Sisteme informatice de gestiune” – Note de curs, Seria Didactică, Alba Iulia, 2014; 
6. http://bd.ase.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 din țară și din 
străinătate. Acesta îmbină cunoștințele teoretice specifice creării și exploatării sistemelor informatice de 
gestiune cu directa lor aplicare în diverse aplicații software dedicate rezolvării unor probleme specifice 
care pot să apară in domeniul economic. Pentru o mai bună adaptare, a conținutului disciplinei la cerințele 
pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentați din domeniul contabilității și 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, 

Evaluare orala (finală în sesiunea 
de examene):  
- Expunerea liberă a studentului;  

 
40 % 
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exemple de analiză. - Conversaţia de evaluare;  
- Chestionare orală. 

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 
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. 

-Participare activă la curs-laborator; 
-Realizarea unui proiect coerent, 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 
    01.10.2016       ............................       ............ 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
    03.10.2016                  ............. 


