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PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMAȚIONALE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică 

Departamentul Ingineria Software şi Automatică 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţг, ciclul I 

Programul de studiu 526.2 Tehnologii Informaţionale; 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativг 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite ECTS 

IV (Învăţământ cu frecvenţă); 
IV (Învăţământ cu frecvenţă redusă) 

7; 
8 

E 
S– unitate de curs 

de specialitate 
O - unitate de curs 

obligatorie 
6 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar Proiect de an Studiul materialului teoretic Pregătire aplicaţii 

180 45 30/15 15 45 30 

180 (f/r) 16 12/8 15 85 44 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învăţământ 

Rețele de Calculatoare, Baze de Date, Modelarea Sistemelor informaționale, Prelucrarea Distrubuită, 
Testarea și verificarea Produselor Program. 

Conform 
competenţelor 

Metode de modelare a sistemelor informaționale, metode de testare a produselor soft, proiectarea și 
realizarea bazelor de date, limbaje de programare, instrumente de modelare și realizare a produselor 
soft, proiectarea și configurarea unei rețele de calculator. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de: în primul rând - de proiector 
cu calculator, în al doilea rând de tablă și cretă. Expunerea materialului se va efectua prin dialogul 
profesor – student. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul 
cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Studenții vor peregăti două  referate tematice conform temelor de studii. 
 Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru predarea 
cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct. pt. o săptămână de întârziere/vor rezolva 
temele propuse la seminar pentru acasă. 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C2 Privind aspectele organizaționale și informaționale ale sistemelor 
C2.1 Identificarea și definirea conceptelor, teoriilor și metodelor folosite în realizarea de analize 

focusate pe oameni și informație privind sistemele Informaționale corporative. 
C2.2 Explicarea conceptelor, teoriilor și metodelor folosite în realizarea de analize privind sistemele 

Informaționale corporative. 
C2.3 Aplicarea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază pentru pregătirea informațiilor necesare 

elaborării de sisteme care să opereze la nivel de sistemele Informaționale corporative 
C2.4 Alegerea criteriilor și metodelor de evaluare a calității, performanțelor și limitelor sistemelor 
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informaționale de elaborat în corespundere cu necesitățile și constrâgerilor organizației de 
studiu, inclusiv celor necesare pentru definirea unui sistem de management al calității și 
securității.  

C2.5 Elaborarea unui proiect (specificație de sistem) în condițiile existenței unui sistem de 
management al calității și securității.  

C4 Privind metodele și tehnologiile de dezvoltare software 
C4.1 Identificarea și definirea conceptelor și metodelor focusate pe procesul de dezvoltare, 

implementare și utilizare a software-ului. 
C4.2 Explicarea conceptelor și metodelor folosite pentru dezvoltarea, implementarea și utilizarea 

software-ului. 
C4.3 Aplicarea limbajelor și standardelor de proiectare, a mediilor de modelare și dezvoltare, a 

metodologiilor pentru crearea sistemelor informaționale. 
C4.4 Utilizarea de criterii și metode de evaluare a procesului de elaborare a sistemelor informaționale 

din punct de vedere a calității și performanțelor. 
C4.5 Dezvoltarea și implementarea de software pentru probleme concrete din diverse domenii ale 

activității umane. 

Competenţe 
transversale 

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). 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea metodelor de modelare de bază, metodelor de organizare și clasificare a informației, 
ontologia  și taxonomia în informatică , însușirea standardelor cadru și teoria informaţiei. 

Obiectivele 
specifice 

Să înţeleagă şi să aplice metodele, standardele de modelar și mijloacele de procesare a informației 
Să posede cunoștințe pentru analiza obiectului de informatizare, să elaboreze caietului de sarcini și 
elaborarea proiectului unui sistem informațional. 
Să posede utilizarea practică a sistemelor și aplicațiilor de proiectare asistată de calculator. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

Învăţământ cu 
frecvenţă 

Învăţământ cu 
frecvenţă  redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Proiectare Sisteme Informaționale, Noțiunea de Sistem, Sistem Informațional, 
Sistem Informatic, Sistem Cibernetic 

2 1 

T2. Ciclul de viață a Sistemelor Informaționale 4 1 

T3. Procesele ciclului de viață 2 1 

T4. Standarde pentru modelarea întreprinderii 5 1 

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

4 2 

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

4 1 

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

2 1 

T8. Analiza preliminară a activității  obiectului de informatizare 2 1 

T9. Metodologia modelării domeniului obiectiv 4 1 

T10. Ontologie și  Nnormalizare relații în Sisteme Informaționale 4 1 

T11. Resursele informaționale ale S.I. Taxonomie în S.I. 2 1 
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T12. Bazele Modelării Sistemelor Informaționale. Conotațiile IDEF0,  DFD, IDEF1,    
IDEF3, IDEF4, IDEF9, АВС 

6 2 

T13. Managementul proiectelor. Mangementul calității 4 2 

Total prelegeri: 45 16 

Tematica activităților didactice 
Numărul de ore 

Învăţământ cu 
 frecvenţă 

Învăţământ cu 
frecvenţă  redusă 

Tematica seminarelor 

LP1. Analiza domeniului de studiu 2 1 

LP2. Elaborarea Specificațiilor Tehnice (Caietul de Sarcini) necesare pentru 

realizarea unui sistem informatic 

2 1 

LP3. Familiarizarea cu cerințele notației IDEF0 , IDEF3, DFD și mediul de modelare 
AllFusion Process Modeler (BPwin) 

4 2 

LP4. Bazele aplicației AllFusion ERwin Data Modeler. Elaborarea modelului logic al 
Domeniului Obiectiv 

4 2 

LP5. Elaborarea proiectului de curs 3 2 

Total seminare: 15 8 

Tematica activităților didactice 
Numărul de ore 

Învăţământ cu 
 frecvenţă 

Învăţământ cu 
frecvenţă  redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Analiza domeniului de studiu 4 1 

LL2. Elaborarea Specificațiilor Tehnice (Caietul de Sarcini) necesare pentru 

realizarea unui sistem informatic 

4 1 

LL3. Familiarizarea cu cerințele notației IDEF0 , IDEF3, DFD și mediul de modelare 
AllFusion Process Modeler (BPwin) 

4 2 

LL4. Bazele aplicației AllFusion ERwin Data Modeler. Elaborarea modelului logic al 
Domeniului Obiectiv 

4 2 

LL5. Descrierea comportamentală a sistemului 4 2 

LL6. Descrierea structurală a sistemului 4 2 

LL7. Elaborarea proiectului de curs  6 2 

Total lucrări de laborator: 30 12 

Tematica activităților didactice 
Numărul de ore 

Învăţământ cu 
 frecvenţă 

Învăţământ cu 
frecvenţă  redusă 

Tematica proiectelor de an 

Tematica proiectelor de an corespunde cu tematica proectului de licență. 
Structura proiectului de an: 
- analiza domeniului de studiu; 
- specificațiile Tehnice (Caietul de Sarcini) necesare pentru realizarea  sistemului ; 
- diagrame IDEF0, IDEF3, DFD, modelul logic al domeniului obiectiv; 
- descrierea comportamentală a sistemului; 
- descrierea structurală a sistemului; 
- realizarea sistemului  ( minim o pagina, la general se descrie: ce platformă, ce 

limbaj de programare, ce IDE, ce tehnologii, ce algoritmi au fost folosiți pentru 
realizare). 

15 15 

Total proiect de an: 15 15 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 

Standard minim de performanюг 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii materialului teoretic si practic. 

 


