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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul Management, Marketing și Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Marketing 
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Programul de studii / Calificarea Marketing 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Informatică 
2.2 Titularul activităților de curs lect. univ. dr. Eduard Stoica 
2.3 Titularul activităților de laborator lect. univ. dr. Eduard Stoica 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 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 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 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 16 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 21 
Tutorate 4 
Examinări 8 
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  - 
4.2 de competențe  Noțiuni de utilizare a calculatoarelor 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare 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. 

5.2. de desfășurare a 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. 
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6. Competențele specifice acumulate 
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Scopul acestui curs este asimilarea conceptelor de bază din informatică. 
 dobândirea cunoștințelor de specialitate necesare unui utilizator final informatizat performant; 
 formarea deprinderilor practice pentru utilizarea eficientă a calculatoarelor electronice în 

activitatea curentă; 
 abordarea economică eficientă a tehnologiilor informaționale și de comunicație (rezolvarea 

unor probleme curente economice); 
 definirea și descrierea conceptelor fundamentale ale tehnologiei informației și comunicațiilor în 

economia digitală. 
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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. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

Dobândirea deprinderilor și cunoștințelor necesare pentru utilizarea calculatorului la 
editarea documentelor, reprezentarea grafică a datelor experimentale, prezentarea 
rezultatelor precum și utilizarea Internetului la căutarea informației și comunicare; 
 acumularea cunoștințelor necesare în procesarea și comunicarea informației 

economice; 
 rolul TIC in realizarea activităților specifice administrării afacerilor; 
 dezvoltarea unei culturi informatice în domeniul utilizării Internet-ului și a 

serviciilor oferite de acesta. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

1. Cunoaștere și înțelegere: 
 cunoașterea și descrierea arhitecturii unui sistem de calcul atât din punct de 

vedere hard, cât și din punct de vedere soft; 
 înțelegerea corelației dintre informație și dată, dintre informațional și 

informatic, dintre echipament și program pentru calculator, dintre sistem și 
subsistem, dintre calcul și calculator; 

 înțelegerea unor noțiuni terminologice esențiale care formează capacitatea 
studentului de a opera cu ele, a conceptului de societate a informației; 

 însușirea principiilor de bază ale procesoarelor de texte și grafice și utilizarea 
eficientă a principalelor instrumente pentru tehnoredactarea textelor, calcule 
tabelare, prezentări: editor de text (Word) , editor de foi de calcul (Excel); 

 înțelegerea noțiunilor de baze de date și sisteme pentru gestiunea bazelor de 
date, cu particularități legate de datele sub formă de text; 

 sistem de gestiune a bazelor de date (Access); 
 cunoașterea, proiectarea și realizarea colecțiilor de date textuale; 
 cunoașterea și utilizarea tehnicilor de securizare a actelor și bazelor de date 

create; 
 cunoașterea și descrierea generală a rețelei Internet, adresarea în Internet- 

motoare de căutare, serviciile rețelei Internet; 
 înțelegerea principiilor și regulilor de bază ale tehnicilor de căutare a datelor. 

2. Explicare și interpretare: 
 explicarea și interpretarea procesului de evoluție a informatizării în regimul 

actual de profesii din economie; 
 înțelegerea și însușirea mecanismului de reprezentare a datelor în memoriile 

calculatorului, de stocare, regăsire și prelucrare a acestora, de transmitere în 
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rețeaua Internet; 
 înțelegerea și însușirea mecanismului de indexare și de obținere a 

instrumentelor eficiente  pentru cercetare (căutare), însușirea și perfecționarea 
unor elemente tehnice de tehnoredactare computerizată; 

 selectarea conținuturilor, buna lor structurare pentru dezvoltarea deprinderilor 
moderne de utilizator; 

 testarea și interpretarea produselor soft, interpretarea situațiilor deosebite care 
apar în exploatare (blocaje, erori de funcționare, și, dacă e posibil, soluții 
pentru probleme concrete); 

 explicarea mecanismelor de regăsire a datelor, comparații între sistemele 
clasice pentru gestiunea bazelor de date și motoarele de căutare pe Internet. 

3. Instrumental – aplicative: 
 utilizarea, în economie, de metode și tehnici de aplicare produse soft pentru 

sistemele de operare, operarea unui PC; 
 tehnoredactarea documentelor conținând text, utilizarea programelor pentru 

calcule tabelare, prezentări; 
 identificarea deprinderilor și priceperilor în raport cu criteriile de performanță 

descrise în Standardul de pregătire profesională pentru ocupațiile din domeniul 
de studii finanțe-bănci, corelarea cunoștințelor teoretice cu abilitatea de a le 
aplica în practică; 

 dezvoltarea pregătirii profesionale prin identificarea unor soluții alternative 
pentru situații problematice și rezolvarea problemelor prin aplicarea uneia 
dintre soluții; 

 formarea abilităților de construire, utilizare, actualizare și interogare a bazelor 
de date; 

 utilizarea Internetului pentru comunicarea de mesaje și orice tip de date, 
pentru acces și căutări pe problematici specifice. 

4. Atitudinale: 
 manifestarea unei atitudini pozitive și responsabile față de efectele benefice 

ale informatizării în economie și față de pregătirea continuă în informatică 
luată ca element al propriei dezvoltări profesionale; 

 înțelegerea importanței utilizării corecte și eficiente a instrumentelor de 
documentare și informare, aplicarea normelor de calitate la lucrările în 
format electronic. 

 
8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
1. Elemente de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) și de 
prelucrare a cunoștințelor 

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

2 ore 

2. Arhitectura si structura hardware si software a sistemelor de calcul 2 ore 
3. Sisteme de operare 2 ore 
4. Stocarea și prelucrarea datelor online. Soluții de Cloud. Software 
de colaborare. 

2 ore 

5. Editorul de texte Word 1 2 ore 
6. Editorul de texte Word 2 2 ore 
7. Procesorul de calcul tabelar Excel 1 2 ore 
8. Procesorul de calcul tabelar Excel 2 2 ore 
9. Procesorul de calcul tabelar Excel 3 2 ore 
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10. Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD) – Prezentare 
generală 

 
2 ore 

11. Gestiunea Bazelor de Date cu Access 1 2 ore 
12. Gestiunea Bazelor de Date cu Access 2 2 ore 
13. Gestiunea Bazelor de Date cu Access 3 2 ore 
14. Internet, Intranet, Extranet. Programe și servicii specifice. 2 ore 
Bibliografie 
 Nicoleta Magdalena Iacob, “Informatica economică”, Editura Pro Universitaria, ISBN 978-606-647-961-

5, 2014 
 Valerica Doina Muntean et. al., "Bazele informaticii. Aplicații", Editura Gutenberg-Arad, ISBN: 978-

973-1869-73-5, 2009 
 Janina Mihaela Mihaila, "Bazele tehnologiei informatiei", Editura Universitară, 2010 
 Office 2013 – Colecția Chip Kompakt - Editura 3D Media Communication, 2012 
 http://eduard.teachingeconomics.ro 
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observații 
1. Introducere în tehnologia informației și a comunicării (IT&C) - 

Sisteme de calcul, sisteme de operare, programe aplicative, medii 
de operare/navigare, aplicații web și multimedia, rețele de 
calculatoare, sistemul Internet. 

experimentul pe 
calculator; 
exercițiul pe 
calculator;  
efectuarea de exerciții 
și aplicații; 
întrebări de judecată 
profesională; 
conversația; 
reflecția personală;  
prelegerea 
participativă. 

2 ore 

2.  Arhitectura și structura sistemelor hardware a calculatoarelor 
personale – Sistemul electronic de calcul, unitatea centrală de 
prelucrare, microprocesoare, memorii interne, memorii externe, 
dispozitive I/O, sisteme multimedia, tehnologii de rețea. 

2 ore 

3. Arhitectura și structura software a calculatoarelor personale - 
Sisteme de operare, utilitare, medii de operare/rezolvare, medii 
de navigare, interfețe grafice, procesoare de texte/imagini, 
programe de comunicații, servicii E-Mail, servicii Web, 
programe aplicative/specializate. 

2 ore 

4. Microsoft Word – editare si formatare documente - Fonturi, 
tehnici și operații de editare texte/imagini, formatare, creare și 
editare tabele, sortare informații, elemente Drawing, lucrul cu 
obiecte, mail merge, generare automată cuprins și bibliografie 

2 ore 

5.  Microsoft Excel – editare și formatare tabele - Introducere în 
Excel; formatarea celulelor și câmpurilor (formatarea numerică, 
tipuri de formatare numerică personalizată (Custom); formatarea 
condiționată; formatarea caracterelor alfanumerice; stiluri;  
inserarea / suprimarea / ascunderea / formatarea liniilor și 
coloanelor; introducerea formulelor simple și matriceale; 
Elemente de utilizare avansată a procesorului de tabele Excel 

2 ore 

6.  Microsoft Excel – funcții - Funcții matematice: algebrice si de 
rotunjire,  Funcții statistice, Funcții logice, Reprezentări grafice:  
serii de date; orientarea graficelor; tipuri de grafice și utilizarea 
acestora în problemele de sintetizare; elementele unui grafic; 
formatarea graficelor 

2 ore 

7.  Microsoft Excel – formule și grafice - Utilizarea funcțiilor și 
funcțiilor imbricate în formule, Utilizarea numelor în formule, 
Utilizarea operatorilor de calcul în formule. Reprezentări grafice:  
serii de date; orientarea graficelor; tipuri de grafice și utilizarea 
acestora în problemele de sintetizare; elementele unui grafic; 
formatarea graficelor 

3 ore 
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8.  Microsoft Access – creare și editare baza de date și tabele - 
Crearea unui nou fișier access, Crearea tabelelor, Modificarea 
structurii unei tabele, Introducerea si vizualizarea datelor, 
Realizarea relațiilor între tabele, Modificarea și ștergerea datelor 

 

3 ore 

9.  Microsoft Access – creare și editare formulare 2 ore 
10.  Microsoft Access – creare și editare interogări (selecție simplă, 

selecție multiplă, parametrizate, ștergere, adăugare, modificare, 
încrucișate) 

2 ore 

11.  Microsoft Access – creare și editare rapoarte si macrouri 2 ore 
12.  Internet, Intranet, Extranet (Sisteme gazdă, servere și client, 

Serviciul de nume DNS - DomainName Service, Serviciul Web 
(WWW - World Wide Web), Serviciul FTP - File Transfer 
Protocol) 

2 ore 

13. Aplicarea și prezentarea cunoștințelor prin crearea unui proiect pe 
o tema economică în programele studiate 

proiectul;  
dezbaterea; 
explorarea realității; 
reflecția personal. 

2 ore 

Bibliografie 
 Nicoleta Magdalena Iacob, Constantin Baron, “Aplicații Microsoft Excel în domeniul economic”, Editura 

Pro Universitaria, ISBN: 978-606-26-0132-4, 2014 
 Elaine Marmel, “TeachYourself VISUALLY Office 2013 (TeachYourself VISUALLY (Tech)”, ISBN-13: 

978-1118517680, 2013 
 BethMelton et. al., “Microsoft Office Professional 2013 Step by Step (Step By Step (Microsoft))”, 

Microsoft Press, ISBN-13: 978-0735669413, 2013 
 Elaine Marmel, “Office 2013 Simplified”, ISBN-13: 978-1118517178, 2013 
 http://eduard.teachingeconomics.ro 
 http://office.microsoft.com/en-us/training 
 http://office.microsoft.com/ro-ro 
 http://www.youtube.com/user/onlinetechs 
 http://www.gcflearnfree.org/office2013 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 

epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 Prin însușirea conceptelor teoretico-metodologice și abordarea aspectelor practice incluse în disciplina 

Bazele informaticii, studenții dobândesc un bagaj de cunoștințe consistent, în concordanta cu 
competențele parțiale cerute pentru ocupațiile posibile prevăzute în Grila 1 – RNCIS; 

 Cursul există în programa de studii a universităților și facultăților de profil din România; 
 Conținutul cursului este foarte bine apreciat de către companiile care au ca și angajați absolvenți ai 

acestui curs. 
 

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 bazelor 
informaticii predate la 
curs 

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

40% 
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10.5 Seminar/laborator 

Elaborarea și susținerea 
proiectului final 

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

50% 

Test și teme laborator 

Se înregistrează frecvența și 
interacțiunea la orele de 
laborator, precum și 
corectitudinea rezolvării 
studiilor de caz / lucrărilor 
aplicative. 

10% 

10.6 Standard minim de performanță 
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; 
 bună cunoaștere a terminologiei, a principiilor și instrumentelor de lucru specifice disciplinei; 
 utilizarea logică și creativă a noțiunilor predate în cadrul disciplinei. 

Proiect: 
 (condiționează participarea la examen) - obținerea minim a notei 5 la evaluarea proiectului. 
Cerințe minime pentru nota 5 Cerințe pentru nota 10 

 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. 

 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; 

 bună cunoaștere a terminologiei, a principiilor și 
instrumentelor de lucru specifice disciplinei; 

 Utilizarea logică și creativă a noțiunilor predate 
în cadrul disciplinei. 

Regulamentul disciplinei 
 Pentru a putea participa la examenul de semestru studentul trebuie să fie prezent la minim 70% la 

activitățile de laborator; 
 Pentru a putea participa la examenul de semestru studentul trebuie să obțină minim nota 5 la proiect; 
 Calcularea mediei ponderate finale se va realiza doar dacă la proiect și examenul de laborator studentul 

este notat cu minim nota 5; 
 Nota obținută la evaluarea proiectului, dacă este peste 5, va fi luată în considerare atât la restanță cât și la 

re-examinare, în cazul în care studentul nu a promovat examenul de semestru. 
 
 
Data completării                   Semnătura titularului de curs              Semnătura titularului de seminar 
    01.10.2016               ..........................                          ….............. 
 
 
Data avizării în departament                             Semnătura șefului departamentului 
        03.10.2016                           ……............. 

 


