
Programul de studii 444.2.  

MANAGEMENTUL INFORMAŢIONAL 
1. Descriere generală 

Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe exacte 

Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor) 

Condiţii de admitere – Deţinerea diplomei de studii: 

• liceale (bacalaureat), 

• medii de specialitate (colegiu), 

• superioare (licenţă). 

Forma de organizare - Învăţământ la zi (cu durata de 3 ani de studii), învăţământ cu 

frecvenţă redusă (cu durata de 4 ani de studii). 

Scopuri educaţionale şi profesionale - Programul are scopul să formeze personalităţi 

integre, proactive şi competente profesional, capabile să se autorealizeze în domeniul 

dezvoltării şi utilizării Managementului informaţional (MI)  în eficientizarea diverselor procese 

economice ce au loc în societate atât la nivel micro-, cât  şi la nivel macroeconomic.  În acest 

scop,  programul de studii prevede la rând cu o pregătire teoretică fundamentală (algebra liniară 

şi analiza matematică; teoria economică; cercetări operaţionale; management, probabilităţi şi 

statistică matematică; programarea calculatoarelor; modelarea sistemelor etc.) şi cunoştinţe 

economice generale (dreptul afacerilor, corespondenţa economică, limba engleză aplicată etc.). 

Studenţii beneficiază de o instruire de specialitate pe probleme de bază ale teoriei şi practicii 

managementului informaţional, orientat la eficientizarea proceselor de informatizare, care au loc 

în unităţile social-economice de diferite niveluri ierarhice. În acest context, în programul de 

studii sunt prevăzute aşa discipline cum ar fi: sisteme de gestiune a bazelor de date, 

managementul sistemelor informatice, integrare informaţională europeană, proiectarea sistemelor 

informatice; tehnologii de procesare a informaţiei; reţele informatice; programe aplicative; 

structuri de date şi algoritmi; programarea calculatoarelor; programarea aplicaţiilor Windows; 

programarea Web. 

 

Programul permite studenţilor să obţină următoarele competenţe/cheie: 

Competenţe/cheie 
specifice 

Descrierea competenţelor 
La finalizarea studiilor studentul va fi capabil: 

Competenţe de 
cunoaştere 

Să demonstreze cunoştinţe şi comprehensiune în următoarele domenii: 
1. Cunoaşterea fundamentelor teoretice în domeniul managementului 

informaţional, cel al informaticii şi tehnologiilor informaţionale; 
2. Cunoaşterea metodelor şi instrumentarelor de modelare informaţională a 

proceselor decizionale în unităţile social-economice; 
3. Cunoaşterea principiilor, metodelor şi instrumentarelor de proiectare, 



dezvoltare şi administrare a sistemelor şi aplicaţiilor informatice pentru 
unităţile social-economice de diferite niveluri ierarhice; 

Competenţe de 
iniţiere a afacerilor 

1. Să iniţieze şi să administreze o afacere în domeniul informatizării 
unităţilor social-economice; 

2. Să posede abilităţi şi metode de identificare a problemelor existente în 
asigurarea informaţională a organizaţiilor şi de argumentare a unor soluţii 
informatice, orientate la eficientizarea activităţilor de bază; 

3. Să posede metode de evaluare şi minimizare a riscurilor în afaceri 

Competenţe de 
organizare şi 

gestionare 
a activităţilor, de 

aplicare a 
cunoştinţelor în 

domeniul 
profesional  

Să demonstreze abilităţi de aplicare a cunoştinţelor în următoarele  domenii: 
 Elaborarea, implementarea şi administrarea sistemelor informatice 
(inclusiv a aplicaţiilor, tehnologiilor informaţionale) în vederea eficientizării 
şi gestiunii proceselor social-economice; 
 Calcularea bugetului de cheltuieli pentru informatizarea unităţilor social-
economice (USE);  
 Administrarea reţelelor informatice; 
 Elaborarea bazei conceptuale a proiectelor ce ţin de informatizarea 
organizaţiilor de diferite niveluri ierarhice (a sistemelor informatice, 
aplicaţiilor şi a tehnologiilor informatice); 
 Fundamentarea soluţiilor de proiect ce ţin de informatizarea unităţilor 
economice; 
 Aplicarea metodelor cantitative şi calitative de analiză a fluxurilor 
informaţionale; 
 Instruirea continuă a utilizatorilor privind produsele şi tehnologiile 
informatice noi; 

 Asistarea utilizatorilor în achiziţionarea, implementarea şi utilizarea 
produselor informatice; 

Competenţe de 
cercetare 

1. Efectuarea cercetărilor ce ţin de practica şi teoria informatizării unităţilor 
social-economice; 

2. Executarea cercetărilor în vederea identificării deficienţelor sistemelor şi 
tehnologiilor informaţionale existente şi argumentarea soluţiilor de 
proiect, orientate la perfecţionarea lor. 

Competenţe de 
proiectare 

1. Să posede abilităţi necesare la realizarea proiectelor de informatizare a 
USE 

Competenţe etice 

1. Să cunoască aria de competenţă şi implicare a managerilor de la diferite 
niveluri ierarhice; 

2. Să elaboreze materiale analitice bazate pe cunoaşterea problematicii 
sociale şi etice care apar în muncă sau studiu  

 
Regulile de evaluare – Competențele studenților pe parcursul studiilor se apreciază cu note 

de la 10 la 1. Notele de la „5” până la „10”, obţinute în urma evaluării unităţii de curs/modulului, 
permit obţinerea creditelor alocate acestora, conform Planului de învăţământ. Nota finală la curs 
rezultă din suma ponderată a notelor de la evaluările curente (60%) şi examinarea finală (40%). 

Examinarea finală – Studiile se finalizează cu susţinerea examenului de licenţă (la proba 
fundamentală Cercetări operaţionale şi la specialitate Managementul informaţional) şi a tezei de 
licenţă. 

Accesul la studii în continuare – Absolvenţii pot urma: studiile de masterat, un alt program 
de licenţă şi diverse programe de formare continuă. 
Posibilităţile de angajare – Specialistul în Managementul informaţional se poate angaja în 
calitate de administrator de sistem informatic, inginer sisteme informatice de gestiune a 
fabricaţiei, proiectant sisteme informatice în unităţile social-economice etc.. 

 
4. Administrator de program – COSTAŞ Ilie, dr. hab., prof. univ. 


