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Codul disciplinei 
G.02.O.015/ G.02.O.011 

Denumirea disciplinei 
IT software pentru business 

Disciplină generala 

Responsabil pentru disciplină 
Catedra Finanțe, Contabilitate și 

Cibernetică Matematică 
Ciclul şi anul predării: 
Ciclul Licenta.  Anul  I 

Perioada de predare 
Semestrul  II/II 

 

Preachiziţii: 
Tehnologii informaţionale 

 
Limba de predare – 

româna, franceză, engleza 
si rusă 

Evaluare:– examen Metode de predare: 
1. clasică; 2. interactivă; 3. activităţi în 

grup; 4. lucrări de laborator. 
Total ore: 90 Ore de contact: 30/10 Credite: 3 

 
Obiectivele şi conţinutul disciplinei: 
Finalităţi de studiu 

Cod/
code  

Finalităţi de studii din planul de studiu  Finalităţi de studii specifice unităţii de curs 

 Cunoştinţe Cunoştinţe 
1.3 
 

Să demonstreze cunoştinţe din diverse 
domenii economice (management, 
contabilitate, finanţe, marketing şi 
logistică, colaborare economică 
internaţională, IT), la nivel micro şi macro, 
cât şi să înţeleagă necesitatea interacţiunii 
acestora cu parteneri de interese specifice 
în domeniul studiat. 

1.3.1 cunoaşterea conceptelor de bază ale Tehnologiei Informaţiei 
(metodelor de reprezentare, păstrare şi prelucrare a informaţiei 
economice) cu ajutorul calculatorului în sistemul informaţional  
1.3.2 înţelegerea tehnicii de creare, salvare, păstrare a informaţiilor 
economice în soft-urile informaţionale, cât și construcţia unui 
computer în termeni de hardware şi software 
1.3.3 cunoaşterea procedurii introducerii și procesării datelor 
economice în baza de date a soft-ului informaţional. 

 Abilităţi Abilităţi 
2.2 Să demonstreze abilități de comunicare 

eficiente, abilități de relaționare cu clienții, 
abilități de procesare a informațiilor, 
abilități de gândire critică, creativitate, 
abilități de rezolvare a problemelor etc., ce 
demonstrează control și inovație în 
procesele operaţionale cotidiene. 

2.2.1 aplicarea  funcțiilor din biblioteca aplicaţiilor MS Office la 
rezolvarea problemelor economice 
2.2.2 descrierea posibilităţilor suplimentare ce le oferă sistemele 
informaţionale în utilizarea eficientă şi logică a instrumentelor şi a 
operaţiilor de bază a programelor studiate 
2.2.3 întocmirea fișierelor primare, formularelor şi rapoartelor 
aferente cerințelor problemelor economice, etc. 

 Competenţe Competenţe 
3.2 Să demonstreze competenţe în evaluarea şi 

analiza proceselor de gestiune, proceselor 
operaţionale şi proceselor de suport în 
entităţile publice şi private/ în cadrul firmei/ 
în întreprinderile din industria turismului, 
utilizând eficient resursele acestora. 
 

3.2.1 interpretarea corectă a rezultatelor furnizate de calculator şi 
utilizarea adecvată a instrumentelor sistemelor informaţionale  
3.2.2 realizarea analizelor unor situaţii practice din domeniul 
economic şi înregistrarea acestora cu ajutorul sistemelor 
informaţionale  
3.2.3 depistarea și înlăturarea erorilor care apărea în timpul 
soluționării unei probleme economice prin utilizarea eficientă a 
diferitor instrumente ale programelor studiate. 

 
Conţinutul disciplinei: 

• Bazele teoretice ale informaticii economice. Date, informaţii, cunoştinţe,entropie informaţională. Organizarea 
şi structura datelor. Iformatica şi Informatica utilizatorului final. Sisteme informaţionale şi Sisteme informatice. 

 Sisteme de operare. Caracteristicele şi clasificarea sistemelor de operare. Structura şi funcţiile sistemelor de 
operare.Tehnici de exploatarea calculatorului. 

 Baze de Date. Modalităţi de organizare şi exploatare  a fişierelor.  Sisteme de gestiune a bazelor de date 
relaţionale.Tendinţe în proiectarea bazelor de date:  oportunităţi, deficienţe, soluţii.     

 Programarea orientată pe obiecte. Visual Basic pentru Aplicaţii. 
 Reţele de calculatoare. Intranet. Internet. Servicii Internet. Poşta electronică Localizarea  şi regăsirea 

informaţiei. 
 Produse-program utilizate în economie. Principii de utilizare şi caracteristici de calitate. Selecţia, stocarea şi 

difuzarea şi protecţia produselor-program 
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