
 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Sisteme informatice de gestiune financiar-bancară 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Virgil Constantin FĂTU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Virgil Constantin FĂTU 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul  1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OB 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru) al activităţilor didactice 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 1 3.3 seminar / laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 14 3.6 seminar / laborator 28 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar 42 

Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  40 

Tutoriat  5 

Examinări 3 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 108 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 

 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Petre Andrei” din Iași 

1.2 Facultatea Economie 

1.3 Departamentul Științe Economice 

1.4 Domeniul de studii  Economic 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea MANAGEMENT ECONOMICO–FINANCIAR EUROPEAN 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum 
• Limbaje si baze de date  

• Management financiar-bancar 

4.2 De competenţe 

• Utilizarea conceptelor privind utilizarea bazelor de date 

• Utilizarea conceptelor sistemului informaTional integrat 

• Folosirea conceptelor de bază privind logica programării 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare  

a cursului  
• Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament 

de predare multimedia  

• Studentul foloseşte la curs cel putin lucrarea  
 

5.2. de desfășurare  

a seminarului  
• Seminariile se desfăşoară în săli cu acces la internet  

• Seminariile se desfăşoară în Laboratorul de informatică  

• Studentul foloseşte la seminar cel putin lucrarea  



 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie) Metode de predare 

Tema nr.1 Sisteme informatice financiar - bancare  

1. Sistem informational economic.  

2. Notiune aplicată şi interferenta domeniilor economice cu latura de natură 

informatică.  

3. Sistem informatic.  

4. Caracteristici functionale.  

5. Sistem informatic integrator.  

6.Criterii de apreciere a performantelor zonei economice informatizate 

Prezentare multimedia, 

dezbatere Interactiunea cu 

studentii este dezvoltata 

prin brainsotrming si 

predare 

6. Competenţele specifice acumulate  
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C2 Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil 

C2.1 - Definirea și descrierea conceptelor fundamentale ale tehnologiei informației și comunicațiilor în 

economia digitală 

C2.2 - Explicarea conceptelor fundamentale ale tehnologiei informației și comunicațiilor în economia 

digitală. 

C2.3 - Utilizarea sistemelor de gestiune a bazelor de date şi a programelor specifice. 

C2.4 - Studierea comparativă şi evaluarea critică a principalelor programe de evidenţă şi raportare 

financiar-contabilă  

C2.5 - Utilizarea şi dezvoltarea unui sistem simplu de colectare a informaţiilor în vederea înregistrării în 

contabilitate a operaţiunilor economice 
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 CT1 - Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca 

riguroasa, eficienta si responsabila 

CT2 - Identificarea rolurilor şi responsabilitătilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea 

tehnicilor de relationare şi muncă eficientă în cadrul echipei,  

CT3 - Identificarea oportunitătilor de formare continuăşi valorificare eficientă a resurselor de 

învătare pentru propria dezvoltare 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general  

al disciplinei  
• Asigurarea cunoştintelor şi informatiilor teoretice, metodologice şi 

operationale în domeniul analizei şi proiectării sistemelor informatice 

referitoare la ansamblul economiei, precum şi în formarea deprinderilor 

şi abilitătilor de utilizare instrumental-empirică a acestor informatii şi 

cunoştinte  
7.2 Obiectivele specifice  • Întelegerea configuratiei sistemului informational, a caracteristicilor 

sistemelor informatice şi a perspectivelor evolutiei tehnicii de calcul; 

• Explicarea functionării sistemelor informatice, a principiilor şi 

obiectivelor proiectării sistemelor informatice; 

• Prezentarea modalitătilor de analiza a sistemelor informatice existente, a 

instrumentelor de dezvoltare şi a produselor integrate; 

• Evaluarea parametrilor sistemelor informatice legate de evaluarea 

costurilor, respectarea cerintelor de calitate şi de integrare a sistemelor 



 

 

Tema nr.2 Principii utilizate în proiectarea sistemelor informatice de 

natură economică  

1. Sisteme informatice de gestiune (SIG).  

2. Principii utilizate în proiectarea sistemelor informatice din domeniul 

economic.  

3. Structura unui sistem informatic economic.  

4. Arhitectura conceptuală unui sistem informatic de gestiune 

• idem 

Tema nr.3 Structura procesului de evaluare a domeniilor financiare, 

bancare, asigurări şi de raportare permanentă a laturii informatizate 

la un sistem de referintă şi o legătură directă cu actul deciziei  

1. Arhitectura specifică unui sistem informatic de gestiune  

2. Ciclul de viată al unui sistem informatic. Ciclul de decizie  

3. Procesul de evaluare a unui sistem faza de selectie;  

4. Faza de interpretare specifică procesului de evaluare  

5. Procesul de evaluare a unui sistem faza de decizie  

6. Metode de proiectare structurate 

• idem  

Tema nr.4 Metoda sistemică de proiectare a sistemelor informatice  

1. Principale nivele de abstractizare utilizate  

2. Modelarea datelor la nivel conceptual. Entitate şi asociere. 
• idem  

Tema nr.5 Metoda sistemică de proiectare a sistemelor informatice  

1. Realizarea Modelului conceptual al datelor MCD  

2. Reguli de verificare 
• idem  

Tema nr.6 Proiectarea sistemică a sistemelor informatice  

1. Modelarea datelor la nivel logic  

2. Realizarea Modelului logic al datelor MLD  

3. Reguli de verificare 

• idem  

Tema nr.7 Metoda sistemică de proiectare a sistemelor informatice  

1. Modelarea datelor la nivel fizic  

2. Realizarea Modelului fizic al datelor MFD  

3. Reguli de verificare a MFD 

• idem 

  

Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  

1. Daniel Marius Mareş, Note de curs, https://ush.blackboard.com,  

2. Daniel Marius Mareş, Valerica Mareş, Sisteme informatice financiar bancare si de asistare a 

deciziei, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2013  

3. Daniel Marius Mareş, Gabriel Mihai, Valerica Mareş, Sisteme informatice financiar-bancare, 

Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2009  

4. Victoria Stanciu şi colectiv, Proiectarea sistemelor informatice, Editura Dual Tech, 

Bucureşti, 2002.  

5. Dorin Zaharia, Ioan Roşca, Proiectarea obiectuală a sistemelor informatice, Editura Dual 

Tech, Bucuresti, 2002.  

6. Ioan Roşca şi colectiv, Proiectarea sistemelor informatice de gestiune. Studii de caz, Editura 

Infomega, Bucureşti, 2003.  

7. Fatu, V. – „Suport de curs”. 
 

  



 

 

8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) Metode de predare 

Seminar 1. Proiectarea unui subsistem (4 ore) 

1. Proiectarea unui subsistem informatic de gestiune financiar–bancar 

/ de gestiune.  

2. Caracteristici functionale ale unui sistem informatic.  

3. Conceptul de sistem informatic integrat. Exemplificări sugestive.  

4. Functiile unui sistem informatic economic integrat  

Prezentare.  

Interactiune cu studentii Sunt 

folosite tehnici multimedia şi 

accesul la internet.  

Studiile de caz sunt prelucrate 

si prezentate atat din initiativa 

studentilor cat si a cadrului 

didactic de la seminar. 

Seminar 2. Realizarea modelului conceptual (4 ore) 

1. Ciclul de viată al sistemelor informatice financiar-bancare si de 

gestiune.  

2. Modelarea datelor la nivel conceptual.  

3. Analiza sistemului existent şi propuneri de îmbunătătire.  

4. Realizarea modelului conceptual al datelor.  

• idem 

Seminar 3. Modelarea logică  

1. Modelarea logică a datelor.  

2. Analiza sistemului existent şi propuneri de îmbunătătire.  

3. Realizarea modelului logic al datelor.  

4. Modelarea fizică a datelor.  

5. Realizarea modelului fizic.  

6. Integrarea modelelor conceptual, logic şi fizic al datelor. 

• idem 

Seminar 4. Modelarea prelucrărilor  

1. Modelarea prelucrărilor la nivel conceptual.  

2. Analiza sistemului existent şi elaborarea unor propuneri de 

îmbunătătire.  

3. Realizarea modelului conceptual al prelucrărilor.  

4. Modelarea prelucrărilor la nivel logic.  

5. Analiza sistemului existent şi propuneri de îmbunătătire.  

6. Realizarea modelului logic al prelucrărilor. 

• idem 

Seminar 5. Modelarea prelucrărilor  

1. Modelarea prelucrărilor la nivel fizic.  

2. Analiza sistemului existent şi exprimarea unor propuneri de 

îmbunătătire.  

3. Realizarea modelului fizic al prelucrărilor.  

4. Integrarea modelelor conceptual, logic şi fizic al prelucrărilor.  

5. Proiectarea noului sistemului informatic prin utilizarea SGBD 

ACCESS. 

• idem 

Seminar 6. Interfete, exemplificări sugestive, proiectări  

1. Exemplificarea notiunilor de stare, tranzitie, actiune, scenariu.  

2. Caracteristici şi tipuri de modele.  

3. Interfete, exemplificări sugestive, proiectări.  

4. Modelarea comportamentului, diagrame.  

5. Nivele de modelare în proiectarea orientată obiect.  

6. Modelare statică. 

• idem 

Seminar 7. Realizare model functional  

1. Realizare model dinamic.  

2. Caracteristici şi tipuri de modele.  

3. Interfete specifice.  

4. Realizare model functional.  

• idem 



 

 

5. Caracteristici şi tipuri de modele 

Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  

1. Daniel Marius Mareş, Note de curs, https://ush.blackboard.com,  

2. Daniel Marius Mareş, Valerica Mareş, Sisteme informatice financiar bancare si de asistare a 

deciziei, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2013  

3. Daniel Marius Mareş, Gabriel Mihai, Valerica Mareş, Sisteme informatice financiar-bancare, 

Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2009  

4. Victoria Stanciu şi colectiv, Proiectarea sistemelor informatice, Editura Dual Tech, 

Bucureşti, 2002.  

5. Dorin Zaharia, Ioan Roşca, Proiectarea obiectuală a sistemelor informatice, Editura Dual 

Tech, Bucuresti, 2002.  

6. Ioan Roşca şi colectiv, Proiectarea sistemelor informatice de gestiune. Studii de caz, Editura 

Infomega, Bucureşti, 2003 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

• Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informatiilor necesare la 

nivelul entitătilor economice.  

• Explicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informatiilor la nivelul 

entitătilor economice.  

• Discutarea continutului disciplinei şi a cerintelor din domeniul cercetării şi aplicatiilor 

informatice cu specialişti de la Institutul de Economie Natională, reprezentanti ai societătilor 

bancare şi de asigurări 

• Analiza cerintelor specifice de natura informatică cu reprezentanti ai mediului românesc de 

afaceri, firme distribuitoare de produse program şi companii producătore de software 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

în nota finală 

10.4 Curs 
• Evaluarea cunoştinţelor  Bilet examen (elemente de 

teorie + aplicatie practica pe 

calculator  

80% 

10.5 Seminar 

 

• Evaluarea cunoştinţelor Lucrari de laborator + 

prezente  
20% 

10.6 Standard minim de performanţă:        

Se acordă nota 5 în condiţiile în care studentul face dovada stăpânirii unui minim de cunoştinţe teoretice 

(explicarea termenilor cheie) cu care s-a operat pe parcursul semestrului 

 

 

Data completării: Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

27.09.2019 Conf.univ.dr. Virgil Constantin FĂTU Conf.univ.dr. Virgil Constantin FĂTU 

  

 

 

 

 

Data avizării în Departament 

 

30.09.2019 

Semnătura Directorului de Departament 
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