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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Sisteme informatice de asistare a deciziilor, 2017-2018 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 

1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune / Economist 

1.7 Forma de învăţământ I.F.R. 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Sisteme informatice de asistare a deciziilor 

2.2 Titularul disciplinei (coordonatorul disciplinei) Conf. univ. dr. Şerbănescu Luminiţa 

2.3 Titularul activităţilor de laborator Conf. univ. dr. Burtescu Emil 

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

3. Timpul total estimat 

3.1 Total ore din planul de înv. 56 3.2 din care SI 28 3.3 SF /ST / L / P 28 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual Ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  53 

din care: 

Echivalent ore curs forma IF 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 22 

Tutorat - 

Examinări - 

Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 

3.4 Total ore studiu individual  97 

3.5 Total ore pe semestru 125 

3.6 Număr de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum  Cunoaşterea noţiunilor fundamentale de  proiectare a bazelor de date, calcul tabelar 

4.2 De competenţe 

 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului domeniului de studiu şi 
fundamental:concepte, principii metode,modele şi teorii 

 Capacitatea de  reprezentare şi organizare a informatiei, stocare şi securitate a datelor 

 Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei 

 Capacitatea de gândire pragmatică şi aplicativă 

 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului ► Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

5.2 De desfăşurare a laboratorului 

Sală de laborator dotată cu: calculatoare (licenţă MS Windows şi MS 
Office), conexiune Internet şi cu videoproiector; Participarea studentilor la 
activităţile de laborator; Respectarea termenului anunţat de cadrul didactic 
pentru predarea proiectului 

 
 

6. Competenţe specifice vizate 
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 C2 Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil;– 4 PC 
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 CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluri-specializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei – 1 PC 
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7. Obiectivele disciplinei  
 

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Asimilarea cunoştinţelor teoretice şi crearea de deprinderi practice pentru proiectarea si 
folosirea sistemelor informatice de asistare a deciziei. Formarea capacităţilor de analiză a unei 
probleme economice şi dezvoltarea abilităţilor de proiectare logică şi fizică a unui system 
informatics de asistare a deciziei. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Inţelegerea impactului tehnologiilor informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) în societate, a 
conexiunilor dintre informatică şi alte obiecte destudiu, precum şi identificarea posibilităţilor de 
utilizare a sistemelor informatice de asistare a deciziilor; 
2. Prezentarea principiilor de organizare şi exploatare a sistemelor informatice 
3. Cunoaşterea şi aprofundarea elementelor fundamentale si de detaliu în ce priveşte lucrul cu 
aplicaţiile specifice sistemelor informatice de asistare a deciziilor. 
B. Obiective procedurale 

1. Utilizarea unei soluţii de BI 
2. Folosirea facilităţilor QlikView în rezolvarea unor aplicaţii software propuse, din domeniul 
economic;  
3. Utilizarea adecvată de criterii şi metode de selectare şi evaluare, pentru a aprecia calitatea, 
meritele şi limitele unor sisteme informatice specifice domeniului financiar contabil; 
4. Realizarea de dezvoltări de tip calcul evolutiv în cadrul proiectăriişi realizării unor sisteme de 
asistare a deciziei. 
5. Elaborarea unor teme de casă prin care sunt valorificate abilitatile de proiectare si utilizarea a 
sistemelor informatice 
C. Obiective atitudinale 
1. Respectarea normelor de etica si deontologie informatica fundamentate pe principiile 
autonomiei informaţionale, confidenţialităţii, transparenţei, relevanţei;  
2. Familiarizarea cu rolurile specifice din reţeaua unei echipe şi cooperarea în activităţile 
specifice sau munca în echipă pentru rezolvarea diferitelor teme de casă şi referate;  
3. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală şi 
profesională, alături de  conştientizarea nevoii de formare continuă care să includă educaţia 
financiar contabila. 

 
 

8. Conţinuturi 

8.1. Studiu individual echivalent ore curs de la forma I.F. 
(unităţi de învăţare)  

Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

U1  Sisteme informaţionale şi sisteme informatice  2  

Utilizarea 
facilităţilor 
platformei e-
learning (chat, 
forum) 
E-mail 
Consultaţii 

Materialul didactic 
este divizat în unităţi 
de studiu care 
facilitează învăţarea 
graduală şi 
structurată. 

U2 

Caracteristici generale ale sistemelor informatice de 
asistare a deciziei . Principii metodologice de realizare a 
sistemelor informatice pentru management. Metodologii 
de proiectare a sistemelor informatice 

2 

U3 
Business Intelligence: Introducere în business 
intelligence, 
Avantajele implementării unei soluţii de bi într-o companie 

2 

U4 Caracteristici ale aplicaţiei QLIKVIEW .  2 

U5 
Elemente de bază în analiza şi construcţia de modele 
decizionale.  

2 

U6 
Crearea unui sheet(foaie de calcul): Proprietăţile unei foi 
de calcul, Modalităţi de creare  

2 

U7 
Selecţia şi căutarea: Selecţia simplă sau multiplă, 
Căutarea informaţiilor 

2 

U8 Inserarea obiectelor în foaia de calcul: List Box 2 

U9 Statistics Box 2 
U10 Proiectarea unui grafic. Proprietaţile graficelor 2 
U11 Tipuri de grafice 2 

U12 
Tabele: Crearea unui PivotTable, Crearea unui 
StraightTable 

2 

U13 Input Box, Multibox  şi butoane de comandă.  2 

U14 
Implementarea unei soluţii de BI pentru managementul 
resurselor umane cu ajutorul aplicaţiei Qlikview 

2 

Bibliografie 
1. Şerbănescu Luminiţa, Sisteme informatice pentru managementul resurselor umane, Ed. Sitech, 2013 
2. Marian Ţaicu, Luminiţa Şerbănescu, Maria Daniela Bondoc, Mihaela Dumitru, Informaţii contabile şi decizii 
manageriale, 2014,  Editura SITECH, Craiova, 2014 
3. Şerbănescu Luminiţa, Note de curs - Sisteme informatice pentru asistarea deciziei, suport electronic 
4. QlikTech International, QWT Business Intelligence – Enterprise Script,  2011, https://www.qlik.com/us/  
5. QlikTech International, QWT Business Intelligence – Professional Layout, 2011, https://www.qlik.com/us/ 

8.2. Aplicaţii: Laborator  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Fundamentări privind folosirea informaţiei în cadrul 
organizaţiei 

2 
 
 

 
 

https://www.qlik.com/us/
https://www.qlik.com/us/
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2 Principii de realizare a sistemelor informatice  2  
- dialogul 
- lucrul in echipe 
- exerciţiul 
- studiul de caz 
- testarea 
- consultaţii 
(tutorat) 
 

În cadrul primei 
întâlniri se stabilesc 
obligațiile de 

laborator ale 
studenților și se 

precizează criteriile 
utilizate în evaluarea 
rezultatelor învățării. 

La rezolvarea 
studiilor de caz se 
vor utiliza 
calculatoare. La 
penultimul laborator 
se va susține un 

proiect, iar la ultimul 
se va susţine un test 
de verificare a 
cunoştinţelor. 
 

 
 

3 
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul aplicaţiei 
QLIKVIEW. Prezentarea aplicaţiei 

4 

4 Conectarea la baza de date. Filtrarea datelor 2 

5 
Crearea unui sheet(foaie de calcul). Stabilirea 
proprietăţilor 

2 

6 Selecţia simplă sau multiplă. Căutarea informaţiilor 2 

7 
Inserarea obiectelor în foaia de calcul. Proprietatile 
commune ale obiectelor. List Box şi Statistics Box 

2 

8 Proiectarea unui grafic. Proprietaţile graficelor 2 

9 
Proiectarea diferitelor tipuri de grafice. Implementarea 
unei soluţii de BI pentru optimizarea vânzărilor cu ajutorul 
aplicaţiei Qlikview 

2 

10 
Tabele: Crearea unui PivotTable, Crearea unui 
StraightTable. Inserare Input Box, MultiBox  şi butoane 
de comanda. 

2 

11 
Implementarea unei soluţii de BI pentru managementul 
resurselor umane cu ajutorul aplicaţiei Qlikview 

4 

12 
Evaluare finală 2 

Bibliografie 
1. Şerbănescu Luminiţa, Sisteme informatice pentru managementul resurselor umane, Ed. Sitech, 2013 
2. Marian Ţaicu, Luminiţa Şerbănescu, Maria Daniela Bondoc, Mihaela Dumitru, Informaţii contabile şi decizii 
manageriale, 2014,  Editura SITECH, Craiova, 2014 
3. Şerbănescu Luminiţa, Note de curs - Sisteme informatice pentru asistarea deciziei, suport electronic 
4. QlikTech International, QWT Business Intelligence – Enterprise Script,  2011, https://www.qlik.com/us/  
5. QlikTech International, QWT Business Intelligence – Professional Layout, 2011, https://www.qlik.com/us/ 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor teoretice şi a aplicatiilor practice însuşite la nivelul disciplinei sunt în 
concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara si din străinătate. 
Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei vor satisface  aşteptările  
reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din domeniul economic. 
Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de competenţele 
profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 

 
10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  
din nota finală 

10.4 Studiu 
individual, echivalent 
curs de la forma I/F 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 

 
 
 
-     Evaluare finală. 

  
 
 
10% 

10.5 Laborator  
 

 Participarea activă a fiecărui student 
la rezolvarea studiilor de caz.  

 Gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 
 

 Tema de casă -  Participarea 
individual sau în echipă la realizarea şi 
prezentarea unui proiect(proba 
practica). Se va evalua gradul de 
încadrare în cerinţele impuse. 

 Expunerea liberă a studentului;  
 

 Evaluare scrisă în timpul 
semestrului 
 

  Chestionare orală sub formă de 
dialog. 

 Corectarea proiectului şi 
chestionare orală 

30% 
 
30% 
 
 
30% 
 
 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la domeniul informatic 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază privind sistemele de gestiune a bazelor de date 

 

Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
19 septembrie 2017      Conf. univ. dr. Luminiţa Şerbănescu  Conf. univ. dr. Emil Burtescu 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,     Director de departament,              Director de departament, 
29 septembrie 2017        (prestator)           (beneficiar), 
      Conf. univ. dr. Daniela Bondoc              Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 

 
Director Centrul IFR 

Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 

https://www.qlik.com/us/
https://www.qlik.com/us/

