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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-Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Finanțe 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Finanțe și Bănci 

 
2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei              SISTEME INFORMATICE FINANCIAR-BANCARE 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Lect. univ. dr. Stoica Eduard  
2.3 Titularul activităţilor de laborator Lect. univ. dr. Stoica Eduard  
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DI 

 
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                             14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              12 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   8 
Tutoriat 4 
Examinări 6 
Alte activităţi   
3.7 Total ore studiu individual      44 
3.9 Total ore pe semestru            100 
3.10 Numărul de credite              4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum         Bazele informaticii, Informatică; 
 Produse si servicii bancare; 
 Operațiunile instituțiilor de credit. 

4.2 de competenţe         Noțiuni de utilizare a calculatoarelor 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului                                                   Sală de curs dotată cu videoproiector, laptop și tablă de scris; 
 Este interzisă utilizarea telefonului mobil pentru conversații, 

mesagerie instant și Internet în timpul cursurilor; 
 Nu se acceptă comportamentul agresiv, insultarea persoanelor și 

alte forme de agresiuni verbale sau fizice 
 Cursul se desfășoară în condiții de ascultare și participare activă 

la discuții. 
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5.2. de desfăşurare a seminarului  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; 

    
6. Competenţele specifice accumulate 
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 Cunoașterea structurii și funcționalității sistemului informațional din întreprinderi și bănci; 
 Însușirea cunoștințelor referitoare la sistemele informatice pentru conducere; 
 Înțelegerea legăturilor între sistemele informatice operaționale și pentru conducere; 
 Cunoașterea locului sistemului informațional în activitatea economico-financiară și 

bancară; 
 Capacitatea de analiză și interpretare a datelor de sinteză specifice sistemelor ERP și CRM. 
 Însușirea elementelor constructive, structurilor, tipologiei și metodologiei de proiectare a 

sistemelor informatice economice; 
 Folosirea noțiunilor economice în soluționarea de probleme prin dezvoltarea și 

implementarea de subsisteme informatice noi / sisteme informatice în organizație 
 Stocarea și prelucrarea volumelor mari de date 
 Formarea abilităților practice pentru lucru cu bazele de date relaționale și 

multidimensionale 
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 îndeplinirea la termen, cu sârguință, eficiență și responsabilitate a sarcinilor profesionale; 
 dezvoltarea deprinderilor de a lucra individual și în echipă (cu tot ceea ce presupune 

implicit aceasta – asumarea de roluri și responsabilități, colaborare, cooperare și 
întrajutorare, influența stilurilor de învățare asupra rezultatelor muncii în echipă, învățarea 
de la colegii de birou sau de specialitate); 

 autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și modalităților de 
formare și dezvoltare specifică, în scopul adaptării la cerințele pieței muncii. 

 Realizarea unor proiecte de mici dimensiuni pentru organizarea și analiza datelor. 
 Să selecteze corect soluții și planul de implementare; dezvoltarea capacitații de cercetare si 

de creație; 
 Manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de efectele benefice ale 

informatizării în economie şifaţă de pregătirea continuă în informatică luată ca element al 
propriei dezvoltări profesionale 

 Capacitate de lucru în echipă. 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

Cursul prezintă tipuri de sisteme informatice, principii de proiectare și tipurile 
corespunzătoare de instrumente de implementare ale acestor sisteme. Se abordează, 
apoi, metodologii tipice pentru aplicații pentru baze de date, cu prelucrări 
relaționale, și aplicații cu specific obiectual, pentru modelele economice. Lucrările 
practice se referă la analiza unor probleme de informatizare a unui sistem financiar-
bancar și proiectarea sistemului informatic corespunzător. 

7.2 Obiectivele 
specifice             

 Cunoaştereaşi descrierea arhitecturii unui sistem de calcul atât din punct de 
vedere hard, cât şi din punct de vedere soft  

 Cunoaştereaşi utilizarea tehnicilor de securizare a actelor şi bazelor de date 
create  

 Înţelegerea şi însuşirea mecanismului de reprezentare a datelor în memoriile 
calculatorului, de stocare, regăsire şi prelucrare a acestora, de transmitere în 
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reţeaua Internet  
 Testarea şi interpretarea produselor soft, interpretarea situaţiilor deosebite care 

apar în exploatare (blocaje, erori de funcţionare, şi, dacă e posibil, soluţii 
pentru probleme concrete)  

 Formarea abilităţilor de construire, utilizare, actualizare şi interogare a bazelor 
de date  

    
8. Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Locul și rolul sistemului informațional în conducerea organizațiilor 
economice. Componentele și resursele sistemului informatic. 
Clasificarea sistemelor informatice 

Prezentarea orală și 
multimedia, 
dezbaterea, 

brainstorming-ul, 
problematizarea, 
studiul de caz. 

3 ore 

Metodologii de realizare a sistemelor informatice. Modele ale 
ciclului de viață a sistemului informatic. Utilizarea sistemelor 
inteligente în domeniul financiar-bancar 

3 ore 

Sisteme expert de modelarea deciziei financiare în domeniul bancar 2 ore 
Limbajul unificat de modelare (UnifiedModelingLanguage) 2 ore 
Arhitectura sistemelor electronice de plată 2 ore 
Internet Banking (Home Banking, Mobile Banking) 2 ore 
Resurse, motivații și avantaje ale implementării unui sistem ERP 3 ore 
CRM (CustomerRelationship Management). Acoperirea celor 4 
componente de business. (Operațiuni de Front-Office, Operațiuni de 
Back-Office, Managementul relațiilor de business, Analiza) 

3 ore 

Proiectarea fizică a sistemelor informatice financiar-bancare. 
Proiectarea fizică a bazelor de date și a fișierelor. 

2 ore 

Obiectivele fundamentale ale unei baze de date. Sistemul de 
Gestiune a Bazelor de Date (SGBD) 

2 ore 

Certificat digital. Semnătura electronică 2 ore 
Mentenanța sistemelor informatice financiar-bancare. Eficiența 
economică a sistemelor informatice financiar-bancare 

2 ore 

Bibliografie 
 Fotache D., Hurbean L., Dospinescu O., Păvăloaia V.D., Procese organizaționale și integrare 

informațională: Enterprise ResourcePlanning, Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași, 
2010 

 Vîrlan, G., Enache, M. C., & Zamfir, C. G., Proiectarea sistemelor informatice, Editura Zigott, 2009 
 Claudia Cârstea, Sisteme informatice de gestiune, editura Omnia UNI S.A.S.T., 2011 
 Claudia Cârstea, Managementul proiectelor sistemelor informatice complexe, Editura Transilvania, 

2010 
 Eduard Stoica, Mod de utilizare Social Media în afacerile electronice, Editura Universității Lucian 

Blaga din Sibiu, 2013 
 Eduard Stoica, Cercetări privind utilizarea Social Media pentru creșterea IQ-ului digital al 

companiilor, Editura Universității Lucian Blaga din Sibiu, 2015 
 Paul Greenberg, CRM at theSpeed of Light, FourthEdition: Social CRM 2.0 Strategies, Tools, 

andTechniques for EngagingYourCustomers (UnknownSeries), McGraw-Hill Osborne Media; 4 
edition, 2009 

 http://eduard.teachingeconomics.ro 
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 
Prezentarea construcției unui model informațional de asistare a 
managementului la nivelul instituțiilor bancare. 

proiectul; 
dezbaterea; 

explorarea realităţii 
3 ore 
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Principalele evoluții și tendințe ale sistemului bancar în Romania. 
Tipuri de sisteme informatice financiar-bancare. 

proiectul; 
dezbaterea; 

explorarea realităţii; 
reflecţia personală 

2 ore 

Simulare operațiuni bancare. CESIM Bank - 1   2 ore 
Simulare operațiuni bancare. CESIM Bank - 2 2 ore 
Studiu de caz. Implementarea soluţiei de tip CRM în cadrul unei 
bănci 

3 ore 

Administratorul bazei de date. Proiectarea securităţii bazelor de date 
şi a fişierelor 

2 ore 

Simulare operațiuni bancare. CESIM Bank - 3  2 ore 
Studiu de caz. Sistemul ERP “Clarvision” (Multicash Banking) 2 ore 
Studiu de caz. Sistemul ERP “Clarvision” (Cashflow) 2 ore 
Studiu de caz. Aplicaţia SIVABON (Sistem de Validare a Bonităţii) 2 ore 
Sistem informatic pentru aplicații bursiere 4 ore 
Verificare finală realizată prin prezentarea unui proiect privind 
realizarea unui sistem informatic privind acordarea de credite 
persoanelor fizice sau juridice. 

2 ore 

Bibliografie 
 Mihai-Florin Talpoș, Internet banking-ul în România - de la provocare la success, 2012 
 Antonio Morelli, ERP Fundamentals, Chmappservices, 2013 
 Paul Greenberg, CRM at theSpeed of Light, FourthEdition: Social CRM 2.0 Strategies, Tools, 

andTechniques for EngagingYourCustomers (UnknownSeries), McGraw-Hill Osborne Media; 4 
edition, 2009 

 Elena Beccalli, IT and European Bank Performance (PalgraveMacmillan Studies in Banking and 
Financial Instiutuions, PalgraveMacmillan, 2007 

 http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=350&idb 
 http://www.siveco.ro/ro/despre-siveco-romania/studii-de-caz/raiffeisen 
 http://www.siveco.ro/ro/despre-siveco-romania/studii-de-caz 
 http://www.seniorerp.ro/descopera-4-metode-simple-de-crestere-a-vanzarilor-cu-un-CRM 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Prin însușirea conceptelor teoretico-metodologice și abordarea aspectelor practice incluse în disciplina 
Sisteme informatice financiar-bancare, studenții dobândesc un bagaj de cunoștințe consistent și dezvoltarea 
unei gândiri și a unui limbaj care să le permită comunicarea cu profesioniștii implicați în dezvoltarea de 
sisteme informatice, scrierea specificațiilor pentru un sistem informatic 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         
nota finală 

10.4 Curs              Cunoașterea conceptelor 
și principiilor sistemelor 
informatice financiar-
bancare 
predate la curs 

Evaluare scrisă (finală în 
sesiunea de examene) 

60% 
 

10.5 Seminar Elaborarea și susținerea 
proiectului final 

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

30% 
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Test și teme laborator Se înregistrează frecvența şi 
interacțiunea la orele de 
laborator, precum şi 
corectitudinea rezolvării 
studiilor de caz / lucrărilor 
aplicative. 

10% 

10.6 Standard minim de performanţă   
Activități 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. 
 Interes constant manifestat pentru însușirea disciplinei; 
 Cunoașterea elementelor fundamentale specifice domeniului; 
 Utilizarea unor aplicații simple din domeniul disciplinei;  
 Obținerea minim a notei 5 la examenul oral; 
 Să realizeze singur 60% din cerințele de întocmire a proiectului de disciplină. 

Proiect  (condiționează participarea la examen) - obținerea minim a notei 5 la evaluarea proiectului. 
 

 
 

Data completării 
01.10.2016 

Semnătura titularului de curs 
 

…………………………………….. 

Semnătura titularului de seminar 
 

……………………………………. 
 

Data avizării în department 
03.10.2016 

Semnătura directorului departamentului 
 

…………………………………………. 
 


