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Conţinutul cursului: 

- Principii de organizare a sistemului informatic industrial al unității organizatorice  

Organizarea informațiilor și a serviciului informațional în cadrul unității organizatorice  

Evoluția, componența și etapele costituirii fondului informațional unitar al unității organizatorice 

Realizarea informatică a complexului de probleme de reglementare a activităților materiale  

Resursele realizării informatice a complexului de probleme de reglementare a activităților materiale  

Realizarea informatică a complexului de probleme de normare a activităților materiale  

Resursele realizării informatice a complexului de probleme de normare a activităților materiale  

Conceptul  realizării informatice a subsistemului informațional de previziune și dirijare operativă a                

activităților materiale ale unității organizatorice  

Resursele realizării informatice a problemelor fazei de previziune operativă   

Resursele realizării informatice a problemelor fazei de evidență operativă a proceselor materiale 

Resursele realizării informatice a problemelor fazei de control, analiză și reglare operativă a proceselor   

materiale 
 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi 

competenţe: va analiza, compara şi clasifica fenomenele informaționale și informatice în scopul stabilirii 

unei scheme generale de  funcționare a sistemului informatic industrial; va analiza și clasifica procesele 

informatice din perspectiva aplicabilității lor în domeniul de cercetare științifică și asistență practică de 

asigurare a funcționării unităților organizatorice informatice; va demonstra competenţe de aplicare a 

informaţiei ştiinţifice corespunzătoare domeniului informaticii industriale; va demonstra competenţe de 

comunicare scrisă şi orală a rezultatelor cercetărilor teoretice, respectând principiile etice, cu citarea 

surselor, evitarea plagiatului şi denaturării rezultatelor; va elabora și prezenta un discurs științific privind 

fenomenele informaționale și  informatice industriale, utilizând metode și tehnologii moderne, 

demonstrând competențe de explorare a informației științifice corespunzătoare; va cunoaște terminologia 

de bază a informaticii industriale și o  va putea aplica în prezentarea și redactarea textelor cu caracter 

științific 
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