
PROGRAMA ANALITICĂ 
 

 
Codul disciplinei CIG 215 Semestrul 1 Numărul de credite 5 

 

Facultatea De Ştiinţe Economice 
 
 Numărul orelor pe semestru/activităţi 

Domeniul de licenţă Contabilitate 
 
 Total SI TC AT AA 

Programul de studii de licenţă  Contabilitate şi Informatică de 
Gestiune 

 
 56 28 0 0 28 

 
Categoria formativă a disciplinei 
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă(facultativă) DI 

 

Discipline anterioare 

Condiţionate - 

Recomandate 
Informatică CIG 113 

Contabilitate asistată de calculator CIG 129 

 

Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general al disciplinei: formarea şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de 
utilizare a sistemelor informatice de gestiune 
Obiectivele specifice: 
- dobândirea cunoştinţelor specifice sistemele informatice de gestiune; 
- dezvoltarea abilităţilor de utilizare a internetului pentru activitatea financiar-
contabilă; 
- formarea deprinderilor de operare cu sisteme informatice de gestiune; 
- formarea şi dezvoltarea abilităţilor de realizare a unor aplicaţii utile economiștilor. 

Conţinutul activităţilor  
(SI, AT, TC, AA) 

1. Studiul individual prin materiale specifice ID 

Introducere. Test iniţial de verificare a cunoştinţelor necesare pentru disciplina Sisteme 
informatice de gestiune 
1. Elemente de bază privind sistemele informatice de gestiune. Date şi informaţii. 
Sistemul informaţional şi sistemul informatic. Sistemele informatice de gestiune. 
Ciclul de viaţă al unui sistem informatic. Tipuri de sisteme informaţionale. Tipologia 
sistemelor informatice 
2. Fundamente ale realizării sistemelor informatice. Planificarea sistemelor 
informatice. Concepţia, realizarea şi implementarea sistemelor informatice. Analiza 
sistemului informatic de realizat. Realizarea sistemului informatic. Implementarea 
sistemului informatic. Strategii de realizare a sistemelor informatice 
3. Sisteme informatice contabile. Elemente generale privind sistemele informatice 
funcţionale. Organizarea şi conducerea contabilităţii cu sisteme informatice de 
prelucrare automată a datelor. Sisteme informatice contabile. Arhivarea electronică a 
documentelor financiare-contabile 
4. Sisteme informatice pentru gestiunea comercială şi a producţiei. Sisteme informatice 
pentru producţie. Sisteme de gestiune a stocurilor. Sisteme de analiză a vânzărilor 
5. Sisteme informatice financiare şi fiscale. Analiza poziţiei financiare a entităţii. 
Analiza performanţei financiare. Analiza fluxurilor de trezorerie. Programe de plăţi. 
Declaraţii electronice 
6. Sisteme informatice pentru gestiunea resurselor umane. Sisteme de gestionare a 
datelor personalului. Sisteme de evidenţă a salariaţilor. Sisteme de proiectare a 
structurii organizatorice a entităţii 
7. Semnătura electronică. Ce este criptarea? Sisteme criptografice. Semnătura 
electronică. Depunerea electronică a declarațiilor 

Denumirea disciplinei Sisteme informatice de gestiune 



8. Controlul şi auditul sistemelor informatice. Controlul sistemelor informatice. 
Eficacitatea sistemelor informatice. Eficienţa sistemelor informatice. Auditul 
sistemelor informatice. Auditul sistemelor informatice: definire şi tipologie. Strategii 
ale auditului sistemelor informatice contabile 

2. Activităţi tutoriale şi lucrări de verificare 

3. Activităţi asistate 

AA1. Elemente de bază privind sistemele informatice de gestiune; Fundamente ale 
realizării sistemelor informatice; Sisteme informatice contabile 
AA2. Sisteme informatice pentru gestiunea comercială şi a producţiei; Sisteme 
informatice financiare 
AA3. Sisteme informatice fiscale. Sisteme informatice pentru gestiunea resurselor 
umane 
AA4. Semnătura electronică; Controlul şi auditul sistemelor informatice 

 
Forma de evaluare finală (E – examen, C – colocviu/test final, LP – lucrări practice) E 

Stabilirea notei finale 
(procente) 

- evaluare finală 80% 

- activităţi asistate /laborator/lucrări practice/proiect etc.  20% 

- teste pe parcursul semestrului  

- lucrări de verificare  

Lista materialelor didactice 
necesare (suport de curs, 
ghid de studiu etc.) 

Suport de curs 
Platformă e-learning 
Calculator cu acces la internet 

Bibliografia recomandată Aleca, O.E.; Mihai, F., Instrumente software pentru managementul informației 
financiar-contabile, București, Editura ASE, 2015 
Guda, I., De ce eşuează companiile: 10 greşeli şi 100 de soluţii, Bucureşti, Editura 
Publica, 2018 
Șoavă, G.; Mehedințu, A., Sisteme informatice şi baze de date ale întreprinderii în era 
digitală, Craiova, Editura Universitaria, 2016 
Teiuşan S.C., Sisteme informatice de gestiune, Material de studiu, Universitatea „1 
Decembrie 1918”, Alba Iulia, 2018 
Tudor, C., Sisteme informatice integrate pentru domeniul financiar-contabil, 
București, Editura ASE, 2013 
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454/.2008, cu 
modificările şi completările ulterioare 
Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, Monitorul Oficial nr. 429/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare 
Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, Monitorul Oficial nr. 345/2011, cu 
modificările și completările ulterioare 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ediţie adnotată cu Normele metodologice 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, precum şi cu ordinele pentru 
aplicarea Codului fiscal, 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11092018.htm 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  ediție adnotată cu ordinele 
pentru aplicarea Codului de procedură fiscală, 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_2016_0307
2018.htm 
Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, Monitorul Oficial nr. 
812/2016. 
Hotărârea de Guvern nr. 500 privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor, 
Monitorul Oficial nr. 372/2011, cu modificările şi completările ulterioare 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963/2014, cu modificările şi completările 



ulterioare 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-
contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 910/2015 
Ordinul preşedintelului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.326/2017 
privind declarațiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau 
prin sisteme electronice de transmitere la distanță, Monitorul Oficial nr. 649/2017 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, https://www.anaf.ro/ 
Inspecţia Muncii, http://www.inspectiamuncii.ro/ 
Microsoft, https://support.office.microsoft.com/ 
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, 
https://www.comunicatii.gov.ro/ 
Ministerul Finanţelor Publice, http://www.mfinante.ro/ 
Ministerul Justiţiei - Portal legislativ, http://legislatie.just.ro/ 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, https://www.onrc.ro/ 
Sistemul Electronic Naţional, http://www.e-guvernare.ro/ 

 

Coordonator de disciplină 
Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura 

Lector univ.dr. Teiuşan Sorin-Ciprian  
Legenda: SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activităţi tutoriale, AA – activităţi asistate 




