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PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMAȚIONALE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

Departamentul Ingineria Software єi Automatică 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 0613.3 Ingineria software 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativг 

Categoria de 
opюionalitate 

Credite 
ECTS 

IV (învăţământ cu 
frecvenţă); 

7 E 
S– unitate de 

curs de 
specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
10 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ghidate de profesor Lucrul individual 

Proiectare 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

300 150 75 75 

 
3. Precondiюii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
оnvгюгmвnt 

Rețele de Calculatoare, Baze de Date, Modelarea Sistemelor 
informatice, prelucrarea distrubuitг, 

Conform competenюelor  

 
4. Condiюii de desfгєurare a procesului educaюional pentru 

Proiect Pentru prezentarea materialului în sala este nevoie de tablă, tablă interactivă, de 
proiector și calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților. 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competenю
e 
profesionale 

C4 Privindmetodeleșitehnologiilededezvoltaresoftware 
C4.1 Identificarea și definirea conceptelor și metodelor focusate pe procesul de 
dezvoltare, implementareșiutilizare a software-ului 
C4.2 Explicareaconceptelorșimetodelorfolositepentrudezvoltarea, 
implementareașiutilizarea software-ului 
C4.3 Aplicarealimbajelor de programare, a mediilor  demodelareșidezvoltare, a 
metodologiilorpentrucrearea de software 
 C4.4 Utilizarea de criteriișimetode de evaluare a procesului de elaborare a 
sistemelor din punctde  vedere a calitățiișiperformanțelor 
C4.5Dezvoltarea și implementarea de software pentru probleme concrete din 
diverse domenii ale activității umane 

http://www.utm.md/
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C5 Privind arhitectura și infrastructura sistemelor de calcul 

 Identificarea și definirea de componente arhitecturale hardware, software și de 
comunicații, precum și celor necesare la descrierea unei infrastructuri de calcul. 

 Explicarea interacțiunii și funcționării componentelor arhitecturale și de 
infrastructură. 

 Aplicarea metodelor de bază pentru specificarea de soluții arhitecturale și de 
infrastructură pentru probleme tipice de calcul. 

 Utilizarea de criterii și metode de evaluare a caracteristicilor funcționale și 
nefuncționale ale componentelor de sistem . 

  Implementarea unei soluții arhitecturale și de infrastructură în baza unor 
constrângeri enunțate de proiect. 

Identificarea componentelor hardware, software și de comunicații destinate 
aplicațiilor specifice domeniului selectat. 

Competenюe 
transversale 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale  
CT2. Identificarea, descrierea și derularea activităților organizate într-o echipă cu 
dezvoltarea capacităților de comunicare și colaborare, dar și cu asumarea diferitelor 
roluri (de execuție și conducere)  
CT3. Demonstrarea spiritului de inițiativă și acțiune pentru actualizarea propriilor 
cunoștințe profesionale, economice și de cultura organizațională 

 
6. Obiectivele unitгюii de curs/modulului 

Obiectivul general Оnsuєirea metodelor de modelare de bazг, metodelor de organizare și 
clasificare a informației, ontologia  și taxonomia оn informaticг , оnsușirea 
standardelor cadru și teoria informaюiei. 

Obiectivele 
specifice 

Sг оnюeleagгєi sг aplice metodele, standardele de modelar și mijloacele de 
procesare a informației 
Sг posede cunoștințe pentru analiza obiectului de informatizare, sг elaboreze 
caietului de sarcini și elaborarea proiectului unui sistem informațional. 
Sг posede utilizarea practicг a sistemelor și aplicațiilor de proiectare asistatг de 
calculator. 
 

 
7. Conюinutulunitгюii de curs/modulului 

Tematica activitгюilor didactice 

Numгrul de ore 

Оnvгюгmвnt 
cu 

frecvenюг 

Оnvгюгmвnt 
cu 

frecvenюг  
redusг 

Tematica  

T1. Proiectare Sisteme Informaționale, Noțiunea de Sistem, Sistem 

Informațional, Sistem Informatic, Sistem Cibernetic 

15  

T2. Ciclul de viață a Sistemelor Informaționale 15  

T3. Procesele ciclului de viață 15  
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T4. Standarde pentru modelarea întreprinderii 15  

T5. Metode de proiectare Sisteme Informaționale. Proiectarea 
canonică și Etapele de realizare. 

10  

T6. Metode de proiectare Sisteme Informaționale. Proiectare tip și 
Etapele de realizare 

10  

T7. Analiza și modelarea spațiului funcțional  al implementării SI. 
Abordarea organizațional-funcțională 

10  

T8. Analiza preliminară a activității  obiectului de informatizare 10  

T9. Metodologiamodelăriidomeniuluiobiectiv 10  

T10. OntologieșiNnormalizare relații în Sisteme Informaționale 10  

T11. Resursele informaționale ale S.I. Taxonomie în S.I. 10  

T12. Bazele Modelării Sistemelor Informaționale. Conotațiile IDEF0,  
DFD, IDEF1, IDEF3, IDEF4, IDEF9, АВС 

10  

T13. Managementul proiectelor. Mangementul calității 10  

Total prelegeri: 150  

 
8. Referinюe bibliografice 

Principale 1. S. Dincг, A. Ștefгnescu – IT pentruafaceri, EdituraReprograph, Craiova, 2011. 
2. Oz, E. [2009], Management Information Systems, Ediюia a 6 -a, Thomson 

Course 
Technology, SUA. 

3. A. Ștefгnescu, L. Ștefгnescu, S. Dincг – Fundamenteleteoreticeși practice ale 
tehnologieiinformației, EdituraUniversitaria, Craiova, 2007 

4. AllFusionô Process Modeler BPwin r7 - 2002 Computer Associates 
International, Inc. (CA) USA 

5. Postavaru, N., s.a., “Managementulintegratşi al sistemelorinformaţionale”, 
EdituraMatrixrom, Bucureşti, 2004 - 
http://dsd.utcb.ro/teze/pdf/rez_tindeche.pdf 

6. Instrumente CASE, CiprianDobre, ciprian.dobre@cs.pub.ro 
7. Component-Based Software, David S. Rosenblum (ed. By Richard N. Taylor) 

ICS 221 Fall 2002 
8. Ian Gorton. Essential Software Architecture. Editura Springer. 2006. 
9. Sisteme de interogare a bazelor de date / Mihai Istrate, DumitruFlorescu, 

Felicia Nedelcu, ... - Craiova :Sitech, 2015 Bibliogr. ISBN 978-606-11-4612-3 
10. Modelarea Conceptuala si Logica a Datelor.  
11. Proiectarea sistemelor software, Cristina Măndruță„ 

Suplimentare  
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9. Evaluare 

Curentг 
Examen final 

Evaluarea 1 Evaluarea 2 

Evaluare formativг Evaluare sumativг 

60% 40% 

Standard minim de performanțг: definirea unei probleme a unui grup social și descrierea оn 
ansamblu a soluției/soluțiilor utilizвnd tehnologia informației și comunicației. 

Prezența și activitatea la seminarele/atelierele de lucru; 
Obținerea notei „5” la fiecare dintre evaluări;  
Obținerea notei „5” la lucrarea de examinare finale; 

Evaluarea curentă, fiind de tip formativ și oferind studenților/echipei un feedback continuu la 
activitățile de proiectare sau modulele integrate, asigură evaluarea studentului cu nota echipei de 
lucru. 

Examenul final, fiind o evaluare sumativă, se realizează oral în baza proiectului prezentat public de 
echipă și discuții/interviuri individuale (în prezența echipei sau nu). Aprecierile obținute la 
examinare sunt individuale și constituie 40% din nota finală. 

 


