
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program  

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Dunarea de Jos din Galati 

1.2 Facultatea  Economie si Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul  Economie 

1.4 Domeniul de studii  Economie 

1.5 Ciclul de studii  Licenţă 

1.6 Specializarea / Programul de studii  Afaceri Internationale 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  
SISTEME INFORMATICE INTELIGENTE DE ASIGURARE A 
DECIZIEI IN ECONOMIA INTERNATIONALA 

 

Codul disciplinei      

2.2 Titularul activităţilor de curs      

2.3 Titularul activităţilor de seminar      

2.4 Anul de studii  II 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare  V 2.7 Regimul disciplinei  Op 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale 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  44 din care: 3.5 curs  22 3.6 seminar/laborator  22 

Distribuţia fondului de timp  ore  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  30 

Documentare suplimentară pe platformele electronice de specialitate in laborator  28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate 19 

Tutoriat  2 

Examinări  2 

Alte activităţi...................................  - 

3.7 Total ore studiu individual  81  

3.8 Total ore pe semestru  125  

3.9 Numărul de credite  5  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)  

4.1 de curriculum  Tehnologia informatiei, Tehnologii Internet 

4.2 de competenţe  Utilizarea elementara a unui sistem de calcul 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

Pentru prelegerile de la curs sunt necesare următoarele: videoproiector, tablă, acces 
Internet 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului  

• Pentru desfăşurarea laboratoarelor sunt necesare următoarele: reţea de calculatoare cu 
acces Internet, videoproiector, pachete software instalate 
• Prezenţa studenţilor la laboratoare este obligatorie 

 

 
 
 



 
 

 

6. Competenţele specifice acumulate  

Competenţe 
profesionale 
 
 
 

• Intelegerea şi utilizarea programelor informatice inteligente 
• Utilizarae bazelor de date specifice administrarii afacerilor 
• Asistarea managementului in procesul decizional 

Elaborarea situaţiilor si rapoartelor către diferite organisme  (nationale sau internationale), precum 
şi efectuarea de analize, sinteze, previziuni şi evaluări economice in contextul economiei bazate 
pe agenti (inteligenti) 

Competenţe 
transversale 
 

• Cunoasterea, explicarea şi interpretarea proceselor, fenomenelor, stărilor şi dinamicii activităţilor 
economice/proceselor de afaceri  şi elaborarea unor decizii la nivel micro şi macroeconomic, 
folosind sisteme informatice inteligente 
Utilizarea tehnologiilor şi instrumentelor moderne pentru procesarea de informaţii/date/cunostinte 
in mod rational, in conformitate cu un anumit scop. Dezvoltarea unor elemente de cunoastere 
rationala a agentilor si a economiei/afacerilor vazute ca o interactiune inteligenta a agentilor 
(umani sau artificiali)  

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

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

Intelegerea procesului decizional in economie.  
Cunoaşterea principalelor tehnologii informatice inteligente utilizate în dezvoltarea afacerilor 
internationale bazate pe decizii inteligente 

7.2 Obiectivele 
specifice  

Cunoaşterea: 
• tipurilor de sisteme informatice existente care servesc în procesul de luare a deciziilor:  
• sistemelor de asistare a deciziilor (DSS Decision Support Systems) 
• sistemelor informatice de automatizare a muncii de birou 
• sistemelor informatice inteligente 
• sistemelor de comerţ electronic 
• sistemelor integrate bazate pe agenti de gestiunea afacerilor, de gestiunea relaţiilor cu clienţii 

şi cu furnizorii 

 

8. Continuturi 

8.1 Curs Metode de predare Obs. 

1.Sisteme Informatice Inteligente (SII). Introducere. Sisteme 
distribuite. Definirea unei platforme distribuite pentru afaceri. 
Solutia SAP  

Prezentare orala, expunere interactiva, 
exemple (structuri de sisteme, concepte, 
aspecte functionale, utilitate, impact 
economic pentru afaceri) 

 

2.Asistarea deciziilor. Decizii. Decidenti.  
Procese decizionale. Modelarea proceselor decizionale. 

Prezentare orala, expunere interactiva, 
exemple (structuri de sisteme, concepte, 
aspecte functionale, utilitate, impact 
economic pentru afaceri) 

 

3.Inteligenta artificiala in economie. Generalitati. Tipuri de 
probleme. Definitii ale inteligentei in afaceri. Categorii de 
sisteme inteligente. Cunostinte vs Date si informatii. 

Prezentare orala, expunere interactiva, 
exemple (structuri de sisteme, concepte, 
aspecte functionale, utilitate, impact 
economic pentru afaceri) 

 

4.Comertul electronic. Avantaje si dezavantaje. Modele de 
comert electronic. Arhitectura unui Sistem Electronic de Plati. 
Dispozitive folosite. ERP si comertul electronic. 

Prezentare orala, expunere interactiva, 
exemple (structuri de sisteme, concepte, 
aspecte functionale, utilitate, impact 
economic pentru afaceri) 

 

5.Tehnologia Datawarehouse-centralizare, consolidare, 
reorganizare si stocare volume mari de date. Exploatarea 
datelor  din depozite de date. Exemplu: Tehnologia online 
Analytical Processing – agregarea datelor stocate in depozite 
abordate multidimensional. 

Prezentare orala, expunere interactiva, 
exemple (structuri de sisteme, concepte, 
aspecte functionale, utilitate) 

 

6.Tehnologia Datamining-mineritul datelor stocate. 
Extragerea informatiilor din depozitele de date. Exemple de 
metode si tehnici de datamining. Clustering-tehnica de 

Prezentare orala, expunere interactiva, 
exemple (structuri de sisteme, concepte, 
aspecte functionale, utilitate, impact 

 



 
 

 

grupare a datelor multidimensioanle. economic pentru afaceri) 

7.Sisteme Informatice Inteligente si rolul lor la nivelul 
intreprinderii inteligente. Implicatii pentru management. 
Structura intreprinderii inteligente si modele decizionale 
aferente 

Prezentare orala, expunere interactiva, 
exemple (structuri de sisteme, concepte, 
aspecte functionale, utilitate, impact 
economic pentru afaceri) 

 

8.Sisteme expert. Caracteristici si arhitectura sistemelor 
expert. Aplicatii ale sistemelor expert. Impactul lor asupra 
proceselor decizioanale. Exemplu de prototip de sistem 
expert pentru un process de clasificare economica 

Prezentare orala, expunere interactiva, 
exemple (structuri de sisteme, concepte, 
aspecte functionale, utilitate, impact pentru 
afaceri) 

 

9. Sisteme bazate pe agenti. Sisteme multiagent. Definitii. 
Caracteristici. Tipuri de agenti 

Prezentare orala, expunere interactiva, 
exemple (structuri de sisteme, concepte, 
aspecte functionale, utilitate, impact pentru 
afaceri) 

 

10.Platforme orientate catre sisteme multiagent. Standarde 
FIPA, Couagaar, Jade. Tehnici de inteligenta computationala 

Prezentare orala, expunere interactiva, 
exemple (structuri de sisteme, concepte, 
aspecte functionale, utilitate, impact 
economic pentru afaceri) 

 

11.Sistem multiagent de tranzactionare automata folosind 
tehnici de inteligenta computational. Exemplu 

Prezentare orala, expunere interactiva, 
exemple (structuri de sisteme, concepte, 
aspecte functionale, utilitate) 

 

 
Bibliografie 

1. Columbus, Louis. “IDC: 87% of Connected Devices Sales by 2017 Will Be Tablets and Smartphones. ”Tech section of 
forbes.com, September 12, 2013.  

2. http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2013/09/12/  idc-87-of-connected-devices-by-2017-will-be-tablets-and-
smartphones/ 

3. Fotache D., Hurbean L., Soluţii informatice integrate pentru gestiunea afacerilor-ERP, Ed. Economică, Bucureşti, 2004 
4. Laudon, Kenneth C., and Jane P. Laudon. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. 12th ed. 

Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 2012. 
5. Lungu I, Bâra A, Sisteme informatice executive, Editura ASE, 2007 
6. Mazilescu V., Sisteme inteligente de decizie aplicate in economie, EDP, Bucuresti, 2009 
7. Mazilescu V., Sisteme informatice pentru asistarea deciziei in economie, Universitatea Dunarea de Jos, Gl.2013 
8. Oprea D., Proiectarea sistemelor informaţionale economice, Ed. Polirom, Iaşi 2006. 
9. Zaharie D, Albescu F. ș.a., Sisteme informatice pentru asistarea deciziei, Editura Dualtech, 2002. 

 

8.2 Seminar / laborator Metoda de predare Obs. 

1.SAP Business All-in-one. Sustine procese cheie ale companiei: contabilitate, 
vanzari si distributie, gestiunea materialelor si proceselor de aprovizionare,  
planificarea si gestiunea proceselor de productie, managementul resurselor 
umane, raportarea si analiza performantei afacerii. Exemple 

Prezentare SSI, 
utilizare, analiza 
rezultatelor 

 

2.Comert electronic si servicii Web. Platforma Netweaver (SAP) pentru tranzactii 
intre companii pe Internet (SAP Enterprise Portal, Master Data Management). 
Exemple 

Prezentare SSI, 
utilizare, analiza 
rezultatelor 

 

3. SAP ERP asigura functionalitati pentru operatiuni internationale, pentru a 
permite companiilor sa activeze si sa fie competitive la nivel global. Exemple 

Prezentare SSI, 
utilizare, analiza 
rezultatelor 

 

4.SAP CRM asigura managementul relatiilor cu clientii (verificarea stocurilor in 
timp real, managementul contractelor si facturarii, analiza comenzilor, planificarea 
activitatii de marketing, telematketing, segmentarea clientilor. exemple 

Prezentare SSI, 
utilizare, analiza 
rezultatelor 

 

5.SAP BI (Solutia SAP Business Intelligence) permite analiza vanzarilor, 
profitabilitatii, stocurilor, costurilor, cashflow-ului, analize ad-hoc, raportare au-

Prezentare SSI, 
utilizare, analiza 

 

http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2013/09/12/


 
 

 

tomata. Exemple rezultatelor 

6.Sisteme Expert. Sisteme multiagent. Exemple (SE pentru asistarea deciziei 
financiare, Sistem multiagent pentru o piata electronica) 

 
 

Bibliografie 
1. https://www.sap-press.com/ 
2. https://www.top10erp.org/sap-business-all-in-one-products-10 
3. https://www.sap-press.com/logistics/ 
4. http://www.sysinconsult.ro/ro/sap-

businessone.html?gclid=EAIaIQobChMIvJfn5tHr1gIVDWcZCh3RjAPwEAAYAiAAEgJeePD_BwE 
5. http://www.creeaza.com/referate/informatica/Sisteme-expert545.php 
6. Mazilescu V., Sisteme informatice pentru asistarea deciziei in economie, Lucrari de laborator, Universitatea Dunarea 

de Jos, Galati, 2013 
7. http://www.elautomataeconomico.com.ar/download/papers/Farmer-Foley-Nature-EconomyNeeds.pdf 
8. http://rajivsethi.blogspot.ro/2010/02/case-for-agent-based-models-in.html 

 
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  

Aşteptările mediului de afaceri legate de absolvenţii de ştiinţe economice conduc din ce în ce mai  mult spre ideea 

cunoaşterii tehnologiilor informatice utilizate în gestiunea şi managementul afacerilor. Rolul acestei discipline este de 

a familiariza studenţii cu aceste tehnologii noi, care încep să se implementeze din ce în ce mai mult în firmele şi 

organizaţiile româneşti.Cunoasterea si utilizarea instrumentelor ICT este absolute necesara si este solicitata in mod 

specific la angajarea in orice companie Toate aplicatiile si solutiile practice din cursul de fata au directa legatura cu 

mediul de afaceri si cu activitatea companiilor, fiind utilizate concret la nivel international. 

 
10. Evaluare  

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

nota finală 

10.4 Curs  
 
 

Cunoaşterea conceptelor şi a tehnologiilor 
prezentate la curs 
Intelegerea notiunilor si a semnificatiei lor in 
contextul economic actual 
Dezvoltarea capacitatii de analiza a 
problemelor economice in mediul digital 

 
 

Scris/oral 
 

(Nota la teorie minim 5) 

 
40% 

 

10.5 Seminar/ 
Laborator 
 
 
Test final 

Capacitatea de aplicare a notiunilor din 
perspectiva sistemica 
Elaborarea unui proiect individual bazat pe 
activitatea de la laborator 
Prezentare tema individuala/proiect 

 
Teme individuale / proiect 

 
 

Saptamana 11 

 
30% 

 
 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă  

Cunoaşterea minimală a principalelor concepte şi tehnologii prezentate din toate modulele prezentate 
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