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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 Catedra    Departamentul de Management, Marketing și Administrarea 

Afacerii 
1.4 Domeniul de studii                 Management 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Management 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              INFORMATICĂ MANAGERIALĂ 
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 III 2.5 Semestrul   I 2.6 Tipul de evaluare  V 2.7 Regimul disciplinei Ob 

 
 

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 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                             12 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                  23 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   25 
Tutoriat 4 
Examinări 5 
Alte activități                                     
3.7 Total ore studiu individual      69 
3.9 Total ore pe semestru            125 
3.10 Numărul de credite              5 
 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum         Informatică economică 
4.2 de competențe         Noțiuni de utilizare a calculatoarelor. 
 

5. Condiții (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 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 
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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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Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al 
organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT 

 Identificarea  teoriilor,  conceptelor,  metodelor şi instrumentarului necesare proceselor 
manageriale,  în corelaţie cu mediul organizaţiei 

 Explicarea, interpretarea şi corelarea factorilor care constituie mediul intern şi extern 
al organizaţiei în dinamica acestora 

 Aplicarea de metode, tehnici  şi instrumente manageriale în rezolvarea de 
probleme/situaţii bine definite în dinamica mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare şi diagnosticare a 
mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind funcţionarea organizaţiei  
Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei  

 Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii 
şi politici organizaţionale 

 Explicarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaţionale 

 Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare, 
monitorizare şi revizuire a strategiilor şi politicilor organizaţiei 

 Utilizarea de metode şi criterii de evaluare  a strategiilor şi politicilor organizaţionale 
 Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor şi politicilor organizaţionale   

Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare 
de resurse şi activităţi) 

 Descrierea conceptelor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Explicarea concepte-lor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial 
şi a subsistemelor sale 

 Evaluarea critic-constructivă a funcţionării, a sistemului managerial şi a subsistemelor 
sale 

 Realizarea de studii/lucrări privind funcţionarea sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

Identificarea, selectarea  şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, 
antrenare şi control-evaluare 

 Recunoaşterea funcţiilor manageriale (previzionare, organizare, coordonare, antrenare 
şi control-evaluare) 

 Interpretarea fenomenelor, situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva 
funcţiilor manageriale   

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare, organizare, 
coordonare, antrenare şi control-evaluare în organizaţii 

 Evaluarea aplicării modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi 
control-evaluare 

 Realizarea de studii/lucrări de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi 
control-evaluare în organizaţii 

Utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi 
procedurilor manageriale 

 Definirea conceptelor şi metodelor privind utilizarea bazelor de date, informaţii şi 
cunoştinţe în procesul managerial 

 Explicarea conceptelor şi metodelor privind utilizarea bazelor de date, informaţii şi 
cunoştinţe în procesul managerial 

 Aplicarea de metode, tehnici şi proceduri pentru utilizarea bazelor de date, informaţii 
şi cunoştinţe în procesul managerial 

 Selectarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor pentru utilizarea bazelor de date, 
informaţii şi cunoştinţe în procesul managerial 
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 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 

munca riguroasă, eficientă şi responsabilă 

 
7. Obiectivele disciplinei 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Crearea și exploatarea bazelor de date relaționale, 
familiarizarea cu limbajul SQL pentru interogarea bazelor de 
date, în vederea extragerii de informații necesare 
fundamentării și asistării actului decizional. Eficientizarea și 
modernizarea activității manageriale. Dezvoltarea unei culturi 
informatice. 

7.2 Obiectivele specifice              Însușirea cunoștințelor privind organizarea și structurarea 
bazelor de date; 

 Executarea corectă de operații de creare, adăugare, actualizare 
a înregistrărilor în baza de date; 

 Formarea deprinderilor de lucru cu un S.G.B.D. relațional și 
cu limbajul de interogare SQL; 

 Însușirea metodologiei și conceptelor de bază privind 
dezvoltarea unor aplicații simple de gestiune a bazelor de 
date; 

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

    
8.  Conținuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observații 
Concepte generale despre bazele de date; Definirea bazelor de 
date. Arhitectura unei baze de date. Scheme externe. Scheme 
conceptuale. Scheme interne. Activitățile și obiectivele 
organizării datelor; 

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

2 ore 

Sisteme de gestiune a bazelor de date; Definire unui SGBD. 
Arhitectura și funcțiile unui S.G.B.D. Tipuri de S.G.B.D.–uri. 
Administratorul bazei de date; 

2 ore 

Modelul logic al datelor; Modelarea logică a datelor; Modelul 
de date ierarhic; Modelul de date rețea; Modelul de date 
relațional; Relații – definiții; Vederile utilizatorilor; 
Construirea şi integrarea vederilor utilizatorilor; 

2 ore 

Construirea unei baze de date; Dependențe în bazele de date; 
Forme normale ale bazelor de date relaționale; Optimizarea 
cererilor; 

2 ore 

Structura fizică a bazelor de date; 
Structura fișierelor; Tipuri de organizare a fișierelor; Fișiere 
secvențiale; Fișiere cu dispersie; Fișiere cu index rar; Fișiere 
cu index des; Fișiere cu structură de B-arbore; Metode de 
căutare în fișiere; 

2 ore 

Baze de date în Microsoft Access(I); Tabele și baze de date în 2 ore 
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Microsoft Access; 
Baze de date în Microsoft Access (II); Fișiere index în 
Microsoft Access; Crearea indecșilor în Microsoft Access; 

2 ore 

Baze de date relaționale; Limbaje de manipulare a 
datelor(LMD) relaționale(I);  

2 ore 

Baze de date relaționale; Limbaje de manipulare a 
datelor(LMD) relaționale(II);  

2 ore 

Limbajul SQL; 2 ore 
Sintaxa construcțiilor SELECT; Formularea interogărilor; 2 ore 
Realizarea operațiunilor de ștergere, inserare si actualizare cu 
ajutorul interogărilor SQL; 

2 ore 

Crearea macrourilor în Microsoft Access; 2 ore 
Utilizarea macrourilor în Microsoft Access; 2 ore 
Bibliografie: 
- Recomandată 
 C. Chiru, ”Informatica Managerială”, Editura fundației ”România de mâine”, Curs pe CD, București, 

2013; 
 M.P. Cristescu, „Baze de date utilizate în mediul economic”, Editura ”ALMA MATER”, Sibiu, 2007; 
 M.P. Cristescu, „Bazele de date post-relaționale”, Editura ”ALMA MATER”, Sibiu, 2008; 
 M. Fotache, ”SQL. Dialecte DB2, Oracle, PostgreSQL si SQL Server”, Editura Polirom, Iași, 2009; 
 Z. Gherasim, M. Andronie, N. Popescu-Bodorin, ”Informatică managerială”, Editura Fundaţiei 

“România de Mâine”, Bucureşti, 2008; 
 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; 

 E. Maftei, C. Maftei, ”ORACLE de la 9i la 11g pentru dezvoltatorii de aplicatii”, Vol.1 (part. 1+2), 
Editura Albastră, București, 2011; 

 S. Năstac, ”Informatica managerială”, Note de curs, Facultatea de Inginerie, Brăila, 2007; 
 L. Tudor, ”Sisteme informatice și gestiunea bazelor de date Oracle”, Editura MatrixRom, București, 

2012; 
 M.Velicanu, I. Lungu, I. Botha, A. Bâra, A.Velicanu, E. Rednic, ”Sisteme de baze de date evoluate”, 

Editura A.S.E., București, 2009; 
- Suplimentară 
 M. Popescu, ”Baze de date”, Editura Renaissance, Bucureşti, 2010; 
 M. Popescu, ”Sisteme de gestiune a bazelor de date”, Editura Renaissance, Bucureşti, 2010; 
 M.Velicanu , ”Baze de date prin exemple”, Editura A.S.E., București, 2007; 
 4. http://bd.ase.ro. 
8.2. Laborator Metode de predare Observaţii 
Concepte privind bazele de date. Aplicabilitatea acestora în 
economie; 

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

2 ore 

Sistemul de gestiune a bazelor de date Microsoft Access: 
considerații generale, prezentare interfață; 

2 ore 

Utilizarea Project Manager. Crearea bazelor de date și a 
tabelelor; 

2 ore 

Editarea bazelor de date și a tabelelor; 2 ore 
Comenzi ale S.G.B.D. Microsoft Access; 2 ore 
Operații cu baze de date și tabele; 2 ore 
Crearea  Formularelor în Microsoft Access; 2 ore 
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Operații cu formulare; 2 ore 
Crearea de interogări în Microsoft Access; 2 ore 
Comenzi SQL; 2 ore 
Crearea vederilor(views) în Microsoft Access; 2 ore 
Crearea  rapoartelor în Microsoft Access; 2 ore 
Crearea  meniurilor în Microsoft Access; 2 ore 
Proiectarea și realizarea unei aplicații de natură economică în 
Microsoft Access; 

2 ore 

Bibliografie: 
- Recomandată 
 C. Chiru, ”Informatica Managerială”, Editura fundației ”România de mâine”, Curs pe CD, București, 

2013; 
 M.P. Cristescu, „Baze de date utilizate în mediul economic”, Editura ”ALMA MATER”, Sibiu, 2007; 
 M.P. Cristescu, „Bazele de date post-relaționale”, Editura ”ALMA MATER”, Sibiu, 2008; 
 M. Fotache, ”SQL. Dialecte DB2, Oracle, PostgreSQL si SQL Server”, Editura Polirom, Iași, 2009; 
 Z. Gherasim, M. Andronie, N. Popescu-Bodorin, ”Informatică managerială”, Editura Fundaţiei 

“România de Mâine”, Bucureşti, 2008; 
 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; 

 E. Maftei, C. Maftei, ”ORACLE de la 9i la 11g pentru dezvoltatorii de aplicatii”, Vol.1 (part. 1+2), 
Editura Albastră, București, 2011; 

 S. Năstac, ”Informatica managerială”, Note de curs, Facultatea de Inginerie, Brăila, 2007; 
 L. Tudor, ”Sisteme informatice și gestiunea bazelor de date Oracle”, Editura MatrixRom, București, 

2012; 
 M.Velicanu, I. Lungu, I. Botha, A. Bâra, A.Velicanu, E. Rednic, ”Sisteme de baze de date evoluate”, 

Editura A.S.E., București, 2009; 
- Suplimentară 
 M. Popescu, ”Baze de date”, Editura Renaissance, Bucureşti, 2010; 
 M. Popescu, ”Sisteme de gestiune a bazelor de date”, Editura Renaissance, Bucureşti, 2010; 
 M.Velicanu , ”Baze de date prin exemple”, Editura A.S.E., București, 2007; 
 4. http://bd.ase.ro. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 Conținutul disciplinei “Informatică managerială” oferă cunoștințe fundamentale referitoare la sisteme 

informatice si baze de date, creează abilitați de utilizare si gestionare a bazelor de date, ceea ce vine 
în întâmpinarea cerințelor angajatorilor, legate de utilizarea tehnologiei informației în domeniul 
managerial. 

 
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 unei aplicaţii manageriale prin utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe; 
- 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        ........................................ 


