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Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

Profilul/Domeniul Contabilitate 

Specializarea/Programul de studii Contabilitate, Audit şi Informatică de gestiune (CAIG)  
Forma de învăţământ:  IF 

 

 

 

REZUMATELE  FIŞELOR DISCIPLINELOR 

 

Anul de studiu: I 

Anul universitar: 2019/2020 

 

I. Disciplina: Standarde de audit şi asigurare 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

- 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
Curs 

Cadrul conceptual al misiunilor de audit şi asigurare 

Standardele privind auditul situaţiilor financiare  
Standardele privind misiunile de revizuire a situaţiilor financiare 

Standardele privind misiunile de asigurare 

Standardele privind serviciile conexe 

Standardele Internaţionale de Control al Calităţii 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) 
Cadrul conceptual al misiunilor de audit şi asigurare 

Standardele privind auditul situaţiilor financiare  
Standardele privind misiunile de revizuire a situaţiilor financiare 

Standardele privind misiunile de asigurare 

Standardele privind serviciile conexe 

Standardele Internaţionale de Control al Calităţii 
 

V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Botez, Daniel, Standarde de audit şi asigurare -suport de curs în format electronic 

2. CAFR, Manual de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte 
Misiuni de Asiguare şi Servicii Conexe, Ediţia 2015, vol. 1, 2, 3, Bucureşti, 2016 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I 2x14=28 1x14=14 - - 8 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul 

semestrului 

  Examen 

 

 

 

 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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I. Disciplina: Reglementări şi practici contabile specifice 

 

II. Statutul 

disciplinei:  

 

III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

- 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
Curs 

 Normalizare, reglementare şi practici contabile  
- Delimitări conceptuale.  
- Formele, obiectivele, instrumentele şi organismele de normalizare şi reglementare 

contabilă. 
- Armonizare /convergenţă şi conformitate în plan naţional, european şi internaţional.  
- Principii şi convenţii contabile. 

 Dispozitivul normalizării şi reglementării contabilităţii  
- Structura dispozitivului de normalizare şi reglementare a contabilităţii din România.  
- Cadrul conceptual al contabilităţii.  
- Cadrul juridic al europenizării şi internaţionalizării contabilităţii româneşti: reţeaua de 

standarde internaţionale - sistem de referinţă pentru normalizarea contabilităţii româneşti; 
directivele europene – bază pentru dezvoltarea contabilităţii româneşti.  

- Legea Contabilităţii nr. 82/1991 – cadru general de reglementare contabilă în România.  
- Planul de conturi general instrument de reglementare şi normalizare contabilă  în România. 

 Reglementări contabile specifice diferitelor categorii de entităţi  
- Oferta de informaţii contabile şi utilizatorii acestora.  
- Conformitatea cu directivele europene în raportarea financiară: reglementări contabile 

conforme cu directivele europene aplicabile operatorilor economici; reglementări contabile 
conforme cu directivele europene aplicabile entităţilor din diferite sectoare: entităţi 
autorizate de Banca Naţională a României, entităţi autorizate de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară (sectorul instrumente şi investiţii financiare, sectorul asigurări, 
sectorul pensii private), instituţii publice, persoane juridice fără scop patrimonial; persoane 
fizice.  

- Conformitatea cu IFRS în raportarea financiară: consideraţii privind aplicarea IFRS în 

entităţile româneşti; reglementări contabile conforme cu IFRS. 

 Politici şi practici contabile de întreprindere  
- Alegerea politicilor contabile şi asigurarea relevanţei şi credibilităţii informaţiilor 

financiare. 

- Politici şi practici contabile de întreprindere privind evaluarea, recunoaşterea şi prezentarea 
elementelor situaţiilor financiare: metode de prezentare a situaţiilor financiare şi 
determinarea volumului informaţiilor prezentate; evaluarea imobilizărilor, estimarea valorii 
reziduale şi a duratei utilă de viaţă, stabilirea valorii amortizabile, metode de amortizare; 
leasingul; evaluarea stocurilor; capitalizarea sau recunoaşterea ca rezultat; prezentarea 
informaţiilor privind segmentele de activitate; evaluarea şi calcularea rezultatului, 

determinarea şi prezentarea rezultatului pe acţiune.  
- Consideraţii privind modificarea politicilor contabile şi informaţii de prezentat. 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) 
 Normalizare, reglementare, armonizare /convergenţă, conformitate în plan naţional, european şi 

internaţional. Principii şi convenţii contabile  
 Dispozitivul normalizării şi reglementării contabilităţii. Internaţionalizarea şi europenizarea 

contabilităţii româneşti 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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 Aspecte specifice în reglementările contabile aplicabile diferitelor categorii de entităţi  
 Politici şi practici contabile de întreprindere privind evaluarea, recunoaşterea şi prezentarea 

elementelor situaţiilor financiare 

 Modificarea politicilor şi practicilor contabile şi informaţii de prezentat. Asumarea deciziilor în 

ceea ce privește aplicarea noilor politici contabile.  
 

V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1.  Rotilă Aristiţa, Reglementări şi practici contabile specifice, Editura ALMA MATER, Bacău, 
2011 

2. Rotilă Aristiţa, Reglementări şi practici contabile specifice, note de curs în format electronic, 

2019 

3. Ristea Mihai, Dumitru Corina Graziella, Libertate şi conformitate în standardele şi 
reglementările contabile, Editura CECCAR, Bucureşti, 2012 

4. IASB, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRSs). Norme oficiale emise la 
1 ianuarie 2015. Cuprinde standardele care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2015, dar nu 
cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc, Partea A şi Partea B, Editura CECCAR, 
Bucureşti, 2015 

5. Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 
financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul MFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare 

6. Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 
aprobate prin Ordinul MFP nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I 2x14=28 1x14=14 - - 8 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul 

semestrului 

 Examen 

 

 

I. Disciplina: Dreptul profesional 

 

II. Statutul 

disciplinei:  

 

III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

- 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
Curs 

 Sediul materiei dreptului profesional; 

 Izvoarele dreptului profesional; 

 Profesionistul-comerciant persoană fizică; 
 Persoana fizică autorizată; 
 Ȋntreprinderile individuale; 
 Întreprinderea familială; 
 Societăţile comerciale; 
 Societăţile cooperative; 
 Grupul de interes economic; 

 Entităţi colective fără personalitate juridică titulare ale unei întreprinderi. 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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Asociaţia în participaţiune. Grupul de societăţi; 
 Profesioniştii necomercianţi. Persoana fizică autorizată să desfăşoare alte 

activităţi decât comerţul; Societăţile civile. Ascociaţiile şi fundaţiile; 
 Teoria generală a contractului profesional. 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) 
 Profesionişti şi comercianţi persoane fizice 

 Profesionişti şi comercianţi persoane juridice 

 Contractul comercial. Tipologii, specific.  

 

V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1.  Suportul de curs la disciplina Drept profesional 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I 1x14=14 1x14=14 - - 5 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul 

semestrului 

 Verificare 

 

 

I. Disciplina: Analiza datelor pentru economie 

 

II. Statutul 

disciplinei:  

 

III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

- 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
Curs 

 Analiza în dinamică a datelor economice şi metode de extrapolare a tendinţei 
 Particularităţi ale analizei în dinamică a datelor economice exprimate valoric; utilizarea 

Indicelui Preţurilor de Consum în vederea realizării comparabilităţii datelor în timp 

 Utilizarea metodelor de descompunere pe factori de influenţă prin sistemul indicilor, în analiza 
dinamicii unor fenomene economice complexe 

 Analiza univariată a datelor din economie: determinarea indicatorilor tendinţei centrale; 
determinarea indicatorilor variaţiei; studierea asimetriei; determinarea gradului de concentrare. 

 Metode de studiere a legăturilor specifice variabilelor economice măsurate pe scală nominală: 
tabelul de contingenţă; coeficientul de asociere Yule, Cramer; coeficientul de contingenţă; 
testul neparametric pentru două variabile 

 Metode de studiere a legăturilor specifice variabilelor economice  măsurate pe scala ordinală: 
metoda seriilor paralele sau interdependente; metoda grafică; coeficientul de corelaţie a 
rangurilor Spearman; coeficientul de corelaţie a rangurilo Kendall 

 Metode de studiere a legăturilor specifice variabilelor de economice măsurate pe scală metrică: 
analiza de regresie şi corelaţie; analiza dispersională; analiza discriminantului liniar 

 Alte metode de analiză a datelor din economie 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) 
 Cazuri practice de analiză în dinamică a datelor economice, utilizând baza de date Tempo 

online de pe www.insse.ro  

 Cazuri practice de transformare a datelor valorice în preţurile comparabile ale perioadei dorite; 

x obligatoriu  opțional  facultativ 

http://www.insse.ro/
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utilizarea calculatorului automat IPC de pe site-ul www.insse.ro 

 Cazuri practice de analiză în dinamică a unor fenomene economice complexe şi descompunere 
pe factori de influenţă 

 Cazuri practice privind analiza univariată a datelor din economie. 
 Cazuri practice de analiză a datelor din economie aplicând metode de studiere a legăturilor 

specifice măsurate pe scală nominală. 
 Cazuri practice de analiză a datelor din economie aplicând metode de studiere a legăturilor 

specifice măsurate pe scală ordinală. 
 Cazuri practice de analiză a datelor din economie aplicând metode de studiere a legăturilor 

specifice măsurate pe scală metrică. 
 Masteranzii vor realiza un proiect în urma studiului individual, cu titlul „Analiza unor date din 

economie”, proiect ce va fi prezentat la examen. 

 

V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1.  Harja Eugenia, Statistică şi econometrie – Ed. Alma Mater, Bacău, 2009 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I 2x14=28 1x14=14 - - 7 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul 

semestrului 

  Examen 

 

I. Disciplina: Etica şi integritatea academică  

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

- 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
Curs 

 Moral, imoral, non-moral; 

 Principii, valori şi reguli morale 

 Moralitate, legalitate, religie 

 Etică şi diversitate 

 Analiza problemei etice 

 Cadre ale evaluării morale 

 Etică şi integritate în mediul academic 

 

V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Suportul de curs la disciplina Etică şi integritate academică 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I 1x14=14 - - - 2 

x obligatoriu  opțional  facultativ 

http://www.insse.ro/
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VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul 

semestrului 

  Verificare 

 

 

I. Disciplina: Analiză economico-financiară aprofundată 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

- 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
Curs 

 Bazele toretico-metodologice ale analizei economico-financiare 
- Analiza economico-financiară: definire, obiective şi tipologie. 
- Necesitatea analizei economico-financiare şi utilizatorii rezultatelor acesteia.  
- Conţinutul procesului de analiză economico-financiară. 
- Metodologia analizei economico financiare.  

- Sistemul de indicatori ai analizei economico-financiare. 

 Analiza activităţii de producţie şi comercializare pe baza indicatorilor valorici 
- Sistemul de indicatori valorici utilizaţi pentru caracterizarea activităţii de producţie 

şi comercializare. 
- Analiza cifrei de afaceri. 

- Analiza valorii adăugate. 
- Analiza producţiei exerciţiului. 

- Analiza corelaţiei dintre indicatorii valorici ai producţiei. 
 Analiza potenţialului intern al întreprinderii 

- Analiza gestiunii potenţialului uman. 
- Analiza gestiunii potenţialului material. 

 Analiza performanţei şi riscurilor întreprinderii pe baza contului de profit şi 
pierdere  

- Conceptul de performanţă. Sistemul indicatorilor de bază ai performanţei. 
- Analiza cheltuielilor aferente veniturilor întreprinderii. 

- Analiza rezultatului şi a ratei rentabilităţii.  
- Pragul de rentabilitate şi evaluarea riscurilor. 

- Particularităţi privind analiza performanţelor întreprinderilor cotate pe piaţa de 
capital. 

 Analiza indicatorilor de creare de valoare 
- Conceptul de creare de valoare în cadrul întreprinderii şi managementul prin valoare.  

- Sistemul de indicatori utilizaţi în analiza valorii create de întreprindere. 
 Analiza poziţiei financiare a întreprinderii 

- Bilanţul – suport al analizei poziţiei financiare.  
- Analiza echilibrelor financiare: analiza statică a echilibrului financiar pe baza 

bilanţului financiar; analiza statică a echilibrului financiar pe baza bilanţului 
funcţional. 

- Analiza poziţiei financiare prin metoda ratelor. 
- Analiza riscului de faliment. 

 Analiza financiară prin fluxuri 
- Analiza echilibrului financiar prin intermediul fluxurilor: analiza tabloului de 

finanţare şi analiza tabloului fluxurilor de trezorerie. 
- Analiza rentabilităţii prin fluxuri. 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) 
 Bazele toretico-metodologice ale analizei economico-financiare 

 Analiza activităţii de producţie şi comercializare pe baza indicatorilor valorici 

 Analiza potenţialului intern al întreprinderii 
 Analiza performanţei şi riscurilor întreprinderii pe baza contului de profit şi pierdere 

 Analiza indicatorilor de creare de valoare 

 Analiza poziţiei financiare a întreprinderii 
 Analiza financiară prin fluxuri 
 

V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Rotilă Aristiţa, Analiză economico-financiară aprofundată, note de curs în format electronic, 

2019 

2. Muntean M., Solomon D.C., Analiză economico-financiară aprofundată, Editura Alma Mater, 

Bacău, 2015 

3. Robu V., Anghel I., Şerban E. C, Analiza economico-financiară a firmei, Editura Economică, 
București, 2014 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 2x14=28 1x14=14 - - 8 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul 

semestrului 

 Examen 

 

 

I. Disciplina:  Modele şi practici de guvernanţă a întreprinderilor româneşti 
 

II. Statutul disciplinei: 

 

III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

- 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
Curs:  

Aspecte privind evoluţia conceptului de guvernanţă 

corporativă 

Caracteristicile, necesitatea şi avantajele guvernanţei 
corporative 

Ghidul de guvernanţă corporativă  
Drepturile şi tratamentul echitabil al acţoinarilor  
Drepturile terţelor părţi şi rolul acestora în guvernarea 

corporativă 

Transparenţa şi prezentarea situaţiilor  
Responsabilitătile consiliului de administraţie  
Modele de guvernanţă corporativă  
Măsurarea nivelului gevernanţei corporative  
Guvernanţa corporativă şi rolul comitetelor de audit  

Guvernanţa corporativă specifică întreprinderilor 
româneşti 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)  
Aspecte privind evoluţia conceptului de guvernanţă 

corporativă 

Caracteristicile, necesitatea şi avantajele guvernanţei 
corporative 

Ghidul de guvernanţă corporativă  
Drepturile şi tratamentul echitabil al acţoinarilor  
Drepturile terţelor părţi şi rolul acestora în guvernarea 

corporativă 

Transparenţa şi prezentarea situaţiilor financiare  
Responsabilitătile consiliului de administraţie  

Modele de guvernanţă corporativă  
Măsurarea nivelului gevernanţei corporative  
Guvernanţa corporativă şi rolul comitetelor de audit  
Guvernanţa corporativă specifică întreprinderilor 
Româneşti 
 

V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1.Deju, Mihai Modele şi practici de guvernanţă a înreprinderilor româneşti, Suport de curs 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 2x14=28 1x14=14 - - 8 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul 

semestrului 

 Verificare 

 

 

I. Disciplina: Audit financiar integrat 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

- 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
Curs 

Responsabilităţi privind organizarea contabilităţii şi auditului situaţiilor financiare 

Tipologia misiunilor practicianului de audit  

Obiectivele generale ale auditorului în misiunea de audit al situaţiilor financiare 

Contractarea unei misiuni de audit al situaţiilor financiare  
Planificarea unei misiuni de audit al situaţiilor financiare 

Pragul de semnificaţie şi riscurile în audit  
Evaluarea controlului intern  

Auditarea unor elemente ale situaţiilor financiare  
Lucrări specifice finalizării misiunii de audit  
Întocmirea şi prezentarea raportului de audit  
Doctrina si deontologia profesiei de auditor financiar  

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) 
Responsabilităţi privind organizarea contabilităţii şi auditului situaţiilor financiare 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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Tipologia misiunilor practicianului de audit  

Obiectivele generale ale auditorului în misiunea de audit al situaţiilor financiare 

Contractarea unei misiuni de audit al situaţiilor financiare  
Planificarea unei misiuni de audit al situaţiilor financiare 

Pragul de semnificaţie şi riscurile în audit  
Evaluarea controlului intern  

Auditarea unor elemente ale situaţiilor financiare  
Lucrări specifice finalizării misiunii de audit  
Întocmirea şi prezentarea raportului de audit  
Doctrina si deontologia profesiei de auditor financiar  

 

V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1.  Botez, Daniel, Audit financiar integrat – suport de curs în format electronic 

2. CAFR, Manual de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte 
Misiuni de Asiguare şi Servicii Conexe, Ediţia 2015, vol. 1 şi 2, Bucureşti, 2016 

3. CAFR, Ghid pentru un audit de calitate,Bucureşti,  2012 

4. Codul Etic al Profesionistilor Contabili 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 2x14=28 2x14=28 - - 9 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul 

semestrului 

 Examen 

 

 

I. Disciplina: Comportament organizațional 
 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

- 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
Curs 

Managementul conflictului organizational 

Cultura organizationala 

Schimbarea organizationala si raporturile acesteia cu factorul de cultura organizationala 

Grupul si organizatia 

Comportamentul organizational 

Notiuni referitoare la echipa si leadership 

Leadership-ul si organizatiile moderne 

Comunicarea in cadrul organizatiei 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) 

 Organizatiile si subsistemele sale 

 Identificarea tipului de cultura organizationala din societatea comerciala 

 Impactul asupra organizatiei indus de schimbarile din mediul intern si extern 

 Rolul individului in cadrul echipei de lucru 

 Leadership 

 Comunicarea organizationala si barierele in desfasurarea sa 

 

 obligatoriu x opțional  facultativ 
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V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. • Stanciu, St., Ionescu, M., Al. – Cultura si comportament organizational, editura 

Comunicare.ro, cursuri universitare, Bucuresti, 2005 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 1x14=14 1x14=14 - - 5 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul 

semestrului 

 Verificare 

 

 

I. Disciplina: Proiectarea sistemelor informatice 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

- 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
Curs 

Sisteme informatice. Concepte asociate 

Noţiunea de informaţie. Forme actuale 

Clasificarea sistemelor informatice 

Ciclul de viaţă 

Conţinutul bazei informaţionale a unei entităţi. Exemple şi studii de caz 

Ciclul prelucrării datelor în sisteme informatice 

Sistemele informatice de gestiune 

Metodologii de realizare a sistemelor informatice 

Iniţierea şi planificarea realizării unui sistem informatic 

Identificarea, iniţierea, selecţia şi planificarea proiectelor 
Studii de fezabilitate 

Tehnici de reprezentare a planurilor şi programarea calendaristică 

Analiza sistemului existent şi definirea cerinţelor unui nou sistem 

Studiul sistemului informaţional existent 
Determinarea cerinţelor unui nou sistem  

Structurarea cerinţelor sistemului. Modelarea logică a datelor şi prelucrărilor 
Selectarea celei mai bune variante strategice de proiectare 

Proiectarea logică şi proiectarea fizică a sistemelor informatice 

Proiectarea formularelor şi rapoartelor 

Proiectarea interfeţelor şi a dialogurilor 
Proiectarea logică a bazelor de date 

Proiectarea fizică a bazelor de date şi a fişierelor 
Proiectarea programelor şi procedurilor 

Stadiul actual şi tendinţe în dezvoltarea sistemelor informatice 

Evoluţia sistemelor informaţionale în cadrul firmelor 
Sisteme integrate pentru firme 

Enterprise Resource Planning, Supply Chain Management 

Customer Relationship Management, Business Intelligence                                                                 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) 
 Rolul informaţiei şi al sistemelor informatice în societatea actuală 

 obligatoriu x opțional  facultativ 
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 Analiza unor sisteme informatice specifice diferitelor domenii de activitate: 

companii (cu diferite profiluri), sănătate, educaţie, administraţie, etc. 
 Selectarea unor situaţii specifice, în vederea analizei sistemelor existente şi a  

proiectării unor sisteme informatice noi, mai performante 

 Organizarea unor echipe în scopul proiectării sistemelor informatice. Atribuirea 

rolurilor în echipe, pe baza unor teste de aptitudini 

 Lucru în echipă. Proiectarea unui sistem informatic. Realizarea documentaţiei 
necesare 

 Prezentarea aplicaţiei realizate în echipă 

 

V.  Bibliografia minimală obligatorie 

 D. Oprea, C. Meşniţa, F. Dumitriu – Analiza sistemelor informaţionale, Ed. Universităţii 
Alexandru Ioan Cuza, 2006  

Năstase, Pavel, coordinator - Auditul şi controlul sistemelor informaţionale, Editura Economică, 
Bucureşti, 2007 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 1x14=14 1x14=14 - - 5 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul 

semestrului 

 Verificare 

 

 

 

 

 DECAN, DIRECTOR DEPARTAMENT, 

 Semnătura Semnătura 

 Prof. univ. dr. Ovidiu-Leonard Turcu Prof. univ. dr. Mihai Deju 

 

 

Observaţii:  
1. Documentul se numerotează începând cu 1 de la prima pagină şi se semnează de decan, pagină 

cu pagină, în dreapta jos, cu excepţia ultimei pagini, unde semnează pentru încheierea 
documentului, alături de directorul de departament. 

 Observaţia de mai sus este solicitarea ministerului pentru vizarea diplomei. 
2. Rectoratul ataşează o adeverinţă de autentificare a rezumatelor, în care se menţionează cui şi 

pentru ce scop i se eliberează. 

3. Capul de tabel de la pct. VI se modifică corespunzător specificului facultăţii şi rămâne acelaşi 
pentru toate disciplinele, ca şi la foaia matricolă. 

4. Rezumatele se întocmesc pe specializări/programe de studii şi promoţii, pe cât posibil în ordinea 

disciplinelor de pe foaia matricolă/suplimentul la diplomă. 

 


	III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte discipline)
	-
	IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei
	V.  Bibliografia minimală obligatorie
	VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate
	VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul semestrului
	III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte discipline)
	-
	IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei
	V.  Bibliografia minimală obligatorie
	VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate

	VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul semestrului
	III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte discipline)
	-
	IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei
	V.  Bibliografia minimală obligatorie
	VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate

	VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul semestrului
	III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte discipline)
	-
	IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei
	V.  Bibliografia minimală obligatorie
	VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate

	VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul semestrului
	III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte discipline)
	-
	IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei
	V.  Bibliografia minimală obligatorie
	VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate

	VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul semestrului
	III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte discipline)
	-
	IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei
	V.  Bibliografia minimală obligatorie
	VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate

	VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul semestrului
	III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte discipline)
	-
	IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei
	V.  Bibliografia minimală obligatorie
	VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate

	VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul semestrului
	III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte discipline)
	-
	IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei
	V.  Bibliografia minimală obligatorie
	VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate

	VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul semestrului
	III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte discipline)
	-
	IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei
	V.  Bibliografia minimală obligatorie
	VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate

	VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul semestrului
	III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte discipline)
	-
	IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei
	V.  Bibliografia minimală obligatorie
	VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate

	VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul semestrului

