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REZUMAT 

 

la teza de master „ Metode şi modele utilizate în automatizarea procesului de determinare a 

rotatiei stocurilor in cadrul companiei” 

a studentului gr. TIA 201-M, Raducan Alina 

 

Structura Tezei: Teza de master este perfectată pe 75 pagini formatul A4 , trei capitole, concluzii 

generale și recomdări, bibliografie și cuprinde 12 figuri, 10 tabele, 15 surse bibliografice și   4 anexe. 

Cuvinte cheie: Sistem informatic, baze de date. 

Scopul lucrării: Metode și modele utilizate în automatizarea procesului de determinare a rotației 

stocurilor în cadrul companiei 

Obiectivul lucrării este cercetarea metodelor de analiză a ratelor generalizatoare de rotaţie stocurilor. 

Domeniul de studiu îl constituie aspectele teoretice, metodologice şi practice ale realizării unui sis-

tem informatic automatizata a rotatiei stocurilor in cadrul companiei. 

Teza de master a fost elaborată în baza materialului teoretic cu privire la cercetarea și realizarea 

sistemelor informatice și informației acumulate de la proprietarii de terenuri agricole din zona cercetată.  În 

primul capitol se efectuează o analiză a metodelor şi tehnicilor utilizate în proiectarea sistemelor 

informatice, se explică esenţa economico-organizatorică a problemei analizate, se face o analiză a 

sistemelor deja existente prin identificarea avantajelor şi dezavantajelor acestora. Tot în primul capitol se 

aduc argumente în vederea realizării unui subsistem informatic. În capitolul doi sunt elaborate metode şi 

tehnici moderne necesare în proiectarea sistemelor informatice, având în vedere îndeplinirea obiectivelor 

care au fost stabilite pentru viitorul subsistem informatic. Sunt specificate informațiile de intrare şi ieşire, 

interacţiunea utilizatorului cu subsistemul, estimat necesarul de resurse. În Capitolul trei sunt descrise 

metodele și tehnicile nou concepute, si documentarea sistemului.  

 



 

ADNOTARE 

 

Thesis Structure: The master's thesis is perfect on 75 pages in A4 format, three chapters, general 

conclusions and recommendations, bibliography and includes 12 figures, 10 tables, 15 bibliographic 

sources and 4 annexes. 

Keywords: Computer system, databases. 

Purpose: Methods and models used in automating the process of determining the turnover of stocks 

within the company 

The aim of the paper is to investigate the methods of analyzing the generalized rates of stock turnover. 

The field of study is the theoretical, methodological and practical aspects of creating an automated 

computer system of stock rotation within companies. 

The master's thesis was elaborated based on the theoretical material regarding the research and reali-

zation of computer systems and the information accumulated by the owners of agricultural lands in the 

researched area. The first chapter analyzes the methods and techniques used in the design of information 

systems, explains the economic and organizational essence of the problems analyzed, makes an analysis of 

existing systems by identifying their advantages and disadvantages. Also in the first chapter, arguments are 

made in order to create an IT subsystem. Chapter two develops modern methods and techniques needed to 

design GIS information systems, with a view to meeting the objectives that have been set for the future IT 

subsystem. The input and output information, the user interaction with the subsystem, the required resource 

estimate are specified. The Chapter describes newly designed methods and seeks three researches in the 

development of -type information systems. 
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INTRODUCERE 

 

În noua economie bazată pe cunoștințe un rol aparte îl au metodele şi tehnicile utilizate în procesul de  

proiectarea a sistemelor informatice. Acestea fiind utilizate pentru organizarea datelor, informatiilor, 

extragerea de noi cunoștințe necesare în procesele de proiectare a sistemelor informatice, care sunt  utilizate 

în luarea deciziilor și de elaborare a strategiilor de dezvoltare.  

Aceste sisteme informatice au devenit în prezent o necesitate pentru o serie de companii sau instituții 

care lucrează cu date..  

Scopul lucrării Metode și modele utilizate în automatizarea procesului de determinare a rotației 

stocurilor în cadrul companiei 

Principalele obiective ale tezei sunt: 

- obiectivele şi importanţa analizei rotaţiei scocurilor; 

- metodele de analiză a ratelor generalizatoare de rotaţie stocurilor;  

- analiza ratelor de rotaţie a părţilor componente ale activelor totale;  

- analiza factorială a ratelor de rotaţie a activelor; 

- analiza indicatorilor particulari ai rotaţiei activelor curente;  

- efectul economic şi căile de accelerare a rotaţiei activelor. 

Lucrarea este structurata în 3 capitole are un volum de 73 pagini, unde este analizat destul de amplu 

conceptul teoretic de sistem informatic în activitatea.  

În primul capitol se efectuează o analiză a metodelor şi tehnicilor utilizate în proiectarea sistemelor 

informatice analizei rotaților activelor, se explică metodele de analiza , se face o analiză a sistemelor deja 

existente prin identificarea avantajelor şi dezavantajelor acestora. Tot în primul capitol se aduc argumente 

în vederea realizării unui subsistem informatic. În capitolul doi sunt elaborate metode şi tehnici de 

proiectarea a sistemului moderne necesare în proiectarea sistemelor informatice, având în vedere 

îndeplinirea obiectivelor care au fost stabilite pentru viitorul subsistem informatic. În capitolul trei este 

documentat sistemul creat. 

Lucrarea arată importanța implementării și utilizării unui sistem informatic de identificare și de a expli-

carea tehnicii de analiză a rotaților. 
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