
 
 

 

 FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Analiza sistemelor informatice 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul  1 2.6 Tipul de evaluare Verificare 2.7 Regimul disciplinei Opt. 

 

 

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 și notițe 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  14 

Tutoriat  7 

Examinări 6 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3. 10 Numărul de credite 5 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea "Dunărea De Jos" Galaţi 

1.2 Facultatea  Economie Şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Cibernetică, Statistică și Informatică Economică 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Informatică Economică 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Informatică, Baze de date aplicate ȋn economie 
 

4.2 de competenţe  

 Înţelegerea  tehnicilor de organizare a  datelor în memoria externă a sistemului de calcul. 

 Abilităţi practice pentru utilizarea unui sistem de gestiune a bazelor de date. 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  
  

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 
  



 
 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Argumente pentru dezvoltarea unui sistem informatic   Prelegere,video-proiectie 2 ore 

Locul şi rolul sistemului informatic. Modalităţi de abordare a 
analizei sistemelor informaţionale  

Prelegere,video-proiectie 2 ore 

Abordarea relaţională în proiectarea sistemelor informatice    Prelegere,video-proiectie 2 ore 

Modelul conceptual al datelor   Prelegere,video-proiectie 6 ore 

Normalizarea   Prelegere,video-proiectie 4 ore 

Modelul logic al datelor   Prelegere,video-proiectie 2 ore 

Abordarea obiectuala în proiectarea sistemelor informatice  Prelegere,video-proiectie 4 ore 

Formalism UML pentru proiectarea claselor. Codificarea ȋn C++ Prelegere,video-proiectie 6 ore 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 Utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor si metodelor de investigare a fenomenelor si proceselor 
economice 

 Recunoasterea si descrierea  conceptelor., teoriilor, principiilor si metodelor de investigare a 
fenomenelor si proceselor economice 

 Dezvoltarea de componente pentru produse software, folosind  structuri de date, algoritmi , tehnici si 
limbaje de programare evoluate 

 Definirea cerintelor de parcurgere a  etapelor ciclului de dezvoltare  pentru a obtine componente 
software performante,folosind tehnologii moderne 

 Dezvoltarea de aplicatii informatice care utilizeaza  baze de date, resurse multimedia si tehnologii 
client-server/servicii web 

 Explicarea si interpretarea noţiunilor fundamentale  din domeniul bazelor de date,  aplicatii online si 
multimedia pentru analiza, proiectarea si realizarea de componente destinate prelucrarii complexe a 
volumelor mari de date 
 

C
o

m
p

e
te

n
ţe

 

tr
a
n

s
v
e

rs
a
le

 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei   Ȋnsuşirea cunoştinţelor necesare privind analiza şi proiectarea 
sistemelor informatice de gestiune.  

 Crearea deprinderilor pentru reprezentarea realităţii analizate utilizând 
formalismul entitate – asociaţie.  

 Crearea deprinderilor studenţilor în folosirea unui instrument software 
de proiectare. 

7.2 Obiectivele specifice   Ȋnţelegerea tehnologiei de realizare a aplicaţiilor de gestiune 
economică. 

 Capacitatea de a furniza şi analiza specificaţii de realizare pentru o 
aplicaţie. 

 Posibilitatea de a participa ȋn echipa de proiectare. 



 
 

 

corespunzătoare ekementelor de model din diagrama claselor   

Bibliografie 

1. Georgescu C. - Abordarea relaţională şi obiectuală în analiza sistemelor informatice, Editura Didactică şi 
Pedagocică, Bucureşti 2002 

2. Davidescu N. – Sisteme Informatice financiar-bancare - Metoda Merise, Vol I Teorie, Editura ALL Beck, 
Bucureşti,1998 

3. Davidescu N. – Sisteme Informatice financiar-bancare - Metoda Merise, Vol II Aplicaţii Practice, Editura ALL Beck, 
Bucureşti,1999 

4. Oprea D. – Analiza şi proiectarea sistemelor informaţionale economice, Editura Polirom, Iaşi, 1999 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Prezentarea şi analiza temei de proiect video-proiectie, teme, aplicatii 4 ore 

Identificarea si formularea obiectivelor video-proiectie, teme, aplicatii 4 ore 

Identificarea entităţilor şi a lugăturilor dintre ele; crearea MCD video-proiectie, teme, aplicatii 4 ore 

Identificarea erorilor apărute in modelare video-proiectie, teme, aplicatii 4 ore 

Perfecţionarea modelului de date; normalizarea video-proiectie, teme, aplicatii 4 ore 

Transformarea modelului; crearea MLD video-proiectie, teme, aplicatii 4 ore 

Adaptarea modelului la un anumit SGBD; crearea MFD video-proiectie, teme, aplicatii 4 ore 

Bibliografie 

1. Georgescu C. - Abordarea relaţională şi obiectuală în analiza sistemelor informatice, Editura Didactică şi 
Pedagocică, Bucureşti 2002 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs 

Notele obţinute la testele 

periodice sau parţiale 

Scris 20% 

Nota acordată la examinarea 

finală 

Scris şi oral 30% 

10.5 Seminar/laborator 
Teme de casă Evaluarea prezentărilor 30% 

Teste aplicative Practic 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Capacitatea de a formula specificaţii 

 Ȋnţelegerea unui proiect deja realizat 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Abordarea didactică a analizei şi proiectării unei aplicaţii de gestiune economică asigură crearea premizelor 
pentru ȋntelegerea funcţionării instrumentelor informatice din domeniul economic.  


