
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA “ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI 
1.2 Facultatea FINANȚE ȘI CONTABILITATE 
1.3 Departamentul FINANȚE-CONTABILITATE 
1.4 Domeniul de studii CONTABILITATE 
1.5 Ciclul de studii MASTER 
1.6 Programul de studii / Calificarea MANAGEMENTUL SISTEMULUI INFORMAȚIONAL 

FINANCIAR-CONTABIL 
1.7 Forma de învăţământ IF (Învăţământ cu Frecvenţă) 
1.8 Limba de studiu Română 
1.9 Anul universitar  2022-2023 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 
disciplinei 

Instrumente informatice pentru asistarea deciziei financiare 

2.2 Codul disciplinei  MC0141AS1203.1 
2.3 Titularul activităţilor de curs  
2.4 Titularul activităţilor de 
seminar 

 

2.5 Anul  
de studiu 

I  2.6 Semestrul 2  2.7 Tipul de evaluare 
(E - examen / V -  

verificare 
  / C - colocviu) 

E 2.8 Regimul 
disciplinei 
(O - obligatorie,  
A - opţională, F- 
facultativă) 

A 2.9 
Numărul de 
credite 
ECTS 

10 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:  
3.2 curs 

2 3.3 seminar / laborator 2 

3.4 Numărul de săptămâni 14  
3.5 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:  

3.6 curs 
28 3.7 seminar / laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şinotiţe 75 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 53 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 58 
Tutoriat 2 
Examinări  4 
Alte activităţi: Consultații 2 
3.7 Total ore studiu individual 194 
3.8 Total ore pe semestru (număr de credite ECTS× 25 
ore) 

250 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 
4.2 de competenţe - 

 
 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
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 C4 Fundamentarea şi aplicarea de strategii şi programe complexe privind gestiunea 
afacerilor la nivel de entitate / organizaţie (10 puncte de credit) 
C4.2 Explicarea, utilizarea şi modelarea deciziilor privind gestiunea organizaţiilor(6 puncte de 
credit) 
C4.3 Utilizarea integrată a metodologiei de analiză-diagnostic şi formularea problemelor la nivel 
de organizaţie(4 puncte de credit) 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 
 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Sală de curs dotată cu laptop, acces la internet, videoproiector şi tablă; 
• Pe laptop este necesar a fi instalat generatorul de sisteme expert CLIPS; 
• Studenţii se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile închise; 
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs.  

5.2  De desfăşurare a 
seminarului / laboratorului 

• Laborator de informatică dotat cu tablă, laptop, videoproiector şi acces la 
internet; 

• Pe laptop și pe calculatoare este necesar a fi instalat generatorul de sisteme 
expert CLIPS; 

• Studenţii se vor prezenta la seminarii cu telefoanele mobile închise; 
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la seminar; 
• Studenţii vor avea la dispoziţie diverse materiale didactice. 

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

• Asigurarea absolvenţilor programului de studii universitare de master 
Managementul sistemului informațional financiar-contabil a unei pregătiri 
corespunzătoare în utilizarea sistemelor expert, conform nivelului de instruire 
pe care îl reprezintă, astfel încât absolvenţii să fie atractivi pe piaţaforţei de 
muncă şiuşor de integrat în economia românească şi europeană;  

• Formarea şi dezvoltarea de deprinderi şiabilităţi practice în utilizarea 
sistemelor expert în domeniul de activitate al instituţiilor financiar-contabile. 

7.2 Obiectivele 
specifice 
 
 
 

Cunoștințe: R.î.1Absolventul cunoaște arhitectura și principiul de 
funcționare a unui sistem expert.  
R.î.2Absolventul înțelege utilizarea unui sistem expert în 
procesul decizional.  
R.î.3Absolventul deosebește sistemul expert de alte tipuri de 
aplicații din cadrul sistemului informatic al firmei. 

Aptitudini: 
 

R.î.1Absolventul utilizează sisteme expert pentru analiză și 
diagnostic. 
R.î.2Absolventul implementează reguli de producție utile în 
analiză și diagnostic. 
R.î.3 Absolventul interpretează soluțiile oferite de sistemul 
expert. 

Responsabilitate 
și autonomie 

R.î.1 Absolventul formulează cerințe pentru sistemul expert, 
prezintă fapte, solicită soluții și explicații. 
R.î.2Absolventul îmbunătățește baza de cunoștințe pe baza 
propriei expertize. 
R.î.3Absolventul rezolvă probleme de analiză diagnostic cu 
ajutorul sistemului expert. 



8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare 

/ lucru 
Fond de 

timp  
Referințe bibliografice 

Noțiuni fundamentale privind sistemele 
expert 

- Definiție. 
- Funcții. 

Prelegere 
Curs interactiv 

 

2 ore  Bibliografie obligatorie 1 
-Capitolul 1 

Bibliografie obligatorie 3 
- Capitolul 2.1, 2.2, 2.3 

Arhitectura sistemelor expert  
- Componentele sistemului. 
- Utilizatorii sistemului. 

Prelegere 
Curs interactiv 

 

2 ore  Bibliografie obligatorie 1 
-Capitolul 1 

Bibliografie obligatorie 3 
-Capitolul 2.4 

Reprezentarea cunoștințelor 
- Structura cunoștințelor. 
- Reprezentări bazate pe logica 

formală. 
- Elemente de logica propozițiilor și 

predicatelor 

Prelegere 
Curs interactiv 

 

4 ore  Bibliografie obligatorie 1 
-Capitolul 2 

Bibliografie obligatorie 3 
-Capitolul 2.5.1, 2.5.2, 

2.5.3 

Metoda regulilor de producție 
- Structura regulilor. 
- Reguli inductive sau deductive. 
- Reguli de producție cu variabile 
- Metareguli. 
- Tratarea incertitudinii. 

Prelegere 
Curs interactiv 

 

4 ore Bibliografie obligatorie 1 
-Capitolul 2 

Bibliografie obligatorie 3 
-Capitolul 2.5.4, 2.5.5, 

2.5.6, 2.5.7, 2.5.8. 

Etapele ciclului de bază al motorului de 
inferență 

- Selecția. 
- Filtrarea. 
- Rezolvarea conflictelor. 
- Execuția. 

Prelegere 
Curs interactiv 

 

4 ore Bibliografie obligatorie 1 
-Capitolul 4 

Bibliografie obligatorie 3 
-Capitolul 4.1.1 

Tipuri de raționament artificial. 
Particularități în parcurgerea etapelor 
ciclului de bază 

- Raționamentul deductiv. 
- Raționamentul inductiv. 
- Raționamentul mixt. 

Prelegere 
Curs interactiv 

 

4 ore Bibliografie obligatorie 1 
- Capitolul 4 

Reprezentarea cunoștințelor privind 
diferite modele de analiză economico-
financiară prin metoda regulilor de 
producție 

- Modele de analiză bazate pe 
metoda balanțieră - structură, 
aplicare, interpretare. 

- Modele de analiză bazate pe 
metoda substituirii în lanț - 
structură, aplicare, interpretare. 

- Transformarea regulilor de 
interpretare în reguli de producție. 

- Aplicații asupra unor modele 
concrete. 

Prelegere 
Curs interactiv 

 

6 ore Bibliografie obligatorie 1 
- Capitolul 3 

Bibliografie obligatorie 2 
- Capitolul 2,3 

Curs recapitulativ Curs interactiv 2 ore Bibliografie obligatorie 1 
- Capitolele 1,2,3 

TOTAL  28 ore  
Bibliografie obligatorie: 
1. Manole, A. (2019) - Sisteme expert. Note de curs și aplicații, format electronic, biblioteca digitală a 

Universității ARTIFEX, https://www.artifex.org.ro/biblioteca-digitala/biblioteca-digitala-
artifex/manole-alexandru-sisteme-expert-clips.pdf. 

https://www.artifex.org.ro/biblioteca-digitala/biblioteca-digitala-artifex/manole-alexandru-sisteme-expert-clips.pdf
https://www.artifex.org.ro/biblioteca-digitala/biblioteca-digitala-artifex/manole-alexandru-sisteme-expert-clips.pdf


2. Manole, A. (2008) – Sistemul informatic pentru modelarea deciziei financiar-contabile, Editura  
ARTIFEX, București. 

3. Orzan, Gh. (2007) - Sisteme expert de marketing, Editura Uranus, București. 
Bibliografie suplimentară: 
1. Cristea, D. - Programarea bazată pe reguli, disponibil la adresa web  
https://profs.info.uaic.ro/~dcristea/cursuri/SE/PBR.pdf 
2. Documentație CLIPS online, disponibilă la adresa web http://www.clipsrules.net/Documentation.html 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare 

/ lucru 
Fond de 

timp 
Referințe bibliografice 

1. Generatorul de sisteme expert CLIPS - 
prezentare generală, interfață, reguli de 
sintaxă, comenzi pentru gestionarea 
faptelor.  

Exerciţiul, 
demonstraţia, 

exemplificarea, 
dezbaterea 

 

4 ore Bibliografie obligatorie 1 
-Capitolul 4 

2. Generatorul de sisteme expert CLIPS - 
comenzi pentru gestionarea regulilor. 

Exerciţiul, 
demonstraţia, 

exemplificarea, 
dezbaterea 

4 ore Bibliografie obligatorie 1 
-Capitolul 4 

3. Principii ale reprezentării cunoștințelor 
în CLIPS 
- Construcția faptelor. 
- Construcția regulilor. 
- Reguli de control ale 

raționamentului. 
- Aplicații privind reprezentarea 

cunoștințelor referitoare la modele 
de analiză economico-financiară 

Exerciţiul, 
demonstraţia, 

exemplificarea, 
dezbaterea 

4 ore Bibliografie obligatorie 1 
-Capitolul 4 

4. Generatorul de sisteme expert CLIPS - 
gestionarea etapei de filtrare, 
gestionarea etapei de rezolvare a 
conflictelor, gestionarea etapei de 
execuție, comunicarea CLIPS-
utilizator. 

Exerciţiul, 
demonstraţia, 

exemplificarea, 
dezbaterea 

6 ore Bibliografie obligatorie 1 
-Capitolul 4 

5. Generatorul de sisteme expert CLIPS: 
reprezentarea cunoștințelor privind 
diferite tipuri de modele de analiză 
economico-financiară; parcurgerea 
raționamentelor artificiale pe baza 
cunoștințelor;interpretarea rezultatelor.  

Exerciţiul, 
demonstraţia, 

exemplificarea, 
dezbaterea 

6 ore Bibliografie obligatorie 1 
-Capitolul 4 

Bibliografie obligatorie 2 
- Capitolul 2,3 

6. Generatorul de sisteme expert CLIPS - 
reprezentarea cunoștințelor pentru 
interpretarea unui model de analiză și 
aplicarea raționamentului artificial. 

Exerciţiul, 
demonstraţia, 

exemplificarea, 
dezbaterea 

4 ore Bibliografie obligatorie 1 
-Capitolul 4 

Bibliografie obligatorie 1 
-Capitolul 2,3 

TOTAL  28 ore  
Bibliografie obligatorie: 

1. Manole, A. (2019) - Sisteme expert. Note de curs și aplicații, format electronic, biblioteca digitală a 
Universității ARTIFEX, https://www.artifex.org.ro/biblioteca-digitala/biblioteca-digitala-
artifex/manole-alexandru-sisteme-expert-clips.pdf. 

2. Manole, A. (2008) – Sistemul informatic pentru modelarea deciziei financiar-contabile, Editura  
ARTIFEX, București. 

Bibliografie suplimentară: 
1. Orzan, Gh. (2007) - Sisteme expert în marketing, Editura Uranus, București. 
2. Cristea, D. - Programarea bazată pe reguli, disponibil la adresa web  

https://profs.info.uaic.ro/%7Edcristea/cursuri/SE/PBR.pdf
http://www.clipsrules.net/Documentation.html
https://www.artifex.org.ro/biblioteca-digitala/biblioteca-digitala-artifex/manole-alexandru-sisteme-expert-clips.pdf
https://www.artifex.org.ro/biblioteca-digitala/biblioteca-digitala-artifex/manole-alexandru-sisteme-expert-clips.pdf


https://profs.info.uaic.ro/~dcristea/cursuri/SE/PBR.pdf 
3. Documentație CLIPS online, disponibilă la adresa web  
http://www.clipsrules.net/Documentation.htmlhttp://www.clipsrules.net/Documentation.html 

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptărilereprezentanţilorcomunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

• Pe parcursul derulării disciplinei pot fi invitaţi practicieni pentru prelegeri punctuale. 
• Anual, în perioada de analiză a planurilor de învăţământ, conținutul disciplinei și oportunitatea 

introducerii sau înlocuirii unor discipline sunt discutate cu reprezentanții comunității epistemice și 
cu reprezentanți ai mediului de afaceri din diverse domenii de activitate, inclusiv cu  reprezentanţi 
din sistemul cooperatist - Uniunea Naţională a CooperaţieiMesteşugăreşti – UCECOM, în vederea 
adaptării la cerințele acestora și la cele ale pieței muncii. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere 
din nota 
finală 

10.4 Curs • cunoaşterea terminologiei de specialitate, a 
sistemului conceptual cu care operează 
disciplina;  
• capacitatea de utilizare adecvată a 
conceptelor, principiilor, metodelor 
şiinstrumentelor specifice impuse de disciplină; 
• demonstrarea capacităţii de analiză, sinteză şi 
interpretare a modului de utilizare a sistemelor 
expert; 
• însuşireaşi aplicarea metodei de reprezentare a 
cunoștințelor prin reguli de producție;  
• coerenţa logică în analiză şi argumentare;  
• înţelegerea principiilor care trebuie urmate în 
reprezentarea regulilor și în derularea 
raționamentului artificial; 
• capacitatea de corelare a aspectelor teoretice 
cu cele practice;  
• aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul 
pentru studiul individual şiimplicarea în 
activitatea de cercetare ştiinţifică. 

Examen scris în 
sesiunea de 
examene. 
 

50 % 

10.5 
Seminar/laborator 

• cunoaşterea terminologiei de specialitate, a 
sistemului conceptual cu care operează 
disciplina;  
• capacitatea de utilizare adecvată a 
conceptelor, principiilor, metodelor şi 
instrumentelor specifice impuse de disciplină; 
• demonstrarea capacităţii de analiză, sinteză şi 
interpretare a modului de utilizare a sistemelor 
expert; 
• însuşireaşi aplicarea metodei de reprezentare a 
cunoștințelor prin reguli de producție;  
• coerenţa logică în analiză şi argumentare;  
• înţelegerea principiilor care trebuie urmate în 
reprezentarea regulilor și în derularea 
raționamentului artificial; 

Testarea continuă 
pe parcursul 
semestrului: 
Studenții se 
implică în 
rezolvarea 
aplicațiilor de 
laborator. 

25 % 

Proiecte: 
studenții 
prezintăproiectele 
elaborate. 

25% 

https://profs.info.uaic.ro/%7Edcristea/cursuri/SE/PBR.pdf
http://www.clipsrules.net/Documentation.html
http://www.clipsrules.net/Documentation.html


• capacitatea de corelare a aspectelor teoretice 
cu cele practice; 
• aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul 
pentru studiul individual şiimplicarea în 
activitatea de cercetare ştiinţifică. 

10.6 Standard minim de performanţă 
• însuşirea vocabularului specific disciplinei;  
• recunoaşterea principiilor, legilor şi a teoriilor aferente disciplinei de studiu; 
• înţelegereaşi explicarea conceptelor fundamentale; 
• însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază şi aplicarea acestora în soluţionarea problemelor de 

analiză economico-financiară prin utilizarea sistemelor expert; 
• realizarea parţială a lucrărilor practice: prezentări de materiale la seminar, teme, referate, proiecte; 
• participarea la 1/2 din seminarii; 
• obținerea notei 5 la examenul final. 

Data completării: 23.09.2022 
Semnătura titularului de curs,                         Semnătura titularului de seminar, 
Întocmit de  
Prof.univ.dr. Alexandru Lucian MANOLE 
 
 
Data avizării în departament:  30.09.2022                             Avizat,       
Semnătura directorului de departament,                Responsabil program de studii, 
Conf. univ. dr.Cătălin DEATCU                           Lect. univ. dr. Cristina-Nicoleta CARANICA 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul facultății: 30.09.2022 
Semnătura Decan, 
Conf. univ. dr. Andrei BUIGA 
 


