
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Sisteme de gestiune a bazelor de date - Oracle 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul  2 2.6 Tipul de evaluare Ex. 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 5 din care:   3.2 curs 2 3.3 laborator+proiect 3 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 55 din care:   3.5 curs 22 3.6 laborator+proiect 33 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 22 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  40 

Tutoriat  5 

Examinări 6 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 95 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3. 10 Numărul de credite 6 

 

 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea "Dunărea De Jos" Galaţi 

1.2 Facultatea / Departamentul Economie și Administrarea Afacerilor 

1.3 Catedra Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Cibernetică, Statistică și Informatică Economică 

1.5 Ciclul de studii Licenta 

1.6 Programul de studii/Calificarea Informatică Economică 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Informatică, Baze de date aplicate ȋn economie, Sisteme de operare 

4.2 de competenţe  Înţelegerea  tehnicilor de organizare a  datelor în memoria externă a sistemului de calcul. 

 Abilităţi practice pentru utilizarea unui sistem de gestiune a bazelor de date. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  
Participarea la curs; parcurgerea anticipată a referinţelor bibliografice indicate, în 
vederea dialogului cu profesorul, pe anumite teme. Lipsa factorilor perturbatori. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

Participarea la laborator; parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Obligativitatea 

rezolvării temelor de laborator. Acestea se predau la sfârșitul fiecărui laborator. 

Respectarea termenelor impuse pentru realizarea proiectului. 



 
 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Instanţa Oracle; structura memoriei, procese  Prelegere,video-proiectie 2 ore 

Organizarea logică şi fizică a datelor în SGBD Oracle  Prelegere,video-proiectie 2 ore 

Indcsi, constângeri, triggere   Prelegere,video-proiectie 2 ore 

Manevrarea datelor; instructiuni SQL si exemple   Prelegere,video-proiectie 4 ore 

Definirea datelor; instructiuni SQL si exemple   Prelegere,video-proiectie 4 ore 

Controlul tranzactiilor; instructiuni SQL si exemple   Prelegere,video-proiectie 4 ore 

Controlul datelor; privilegii si instructiuni SQL   Prelegere,video-proiectie 2 ore 

Implementare operaţiilor algebrei relaţionale în SQL   Prelegere,video-proiectie 2 ore 

Bibliografie 

1. Georgescu Cristian, Georgescu Mihaela - Baze de date relaţionale şi multidimensionale,  Editura Didactică şi 
Pedagogică,  Bucureşti 2005 

2. LUNGU Ion – „Baze de date Oracle limbajul SQL”, Editura ASE, 2005  
3. I. Lungu, I. Iacob – “Aplicaţii informatice utilizând SGBD Oracle”, ed. ProUniversalis, 2005 

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 Dezvoltarea de componente pentru produse software, folosind  structuri de date, algoritmi , tehnici si 
limbaje de programare evoluate 

 Explicarea structurilor de date, a instrucţiunilor şi claselor de probleme pentru a construi componente 
integrabile in sisteme software complexe 

 Rezolvarea de probleme bine  definite din economie prin aplicarea de proceduri integrabile  in sisteme 
software complexe 

 Dezvoltarea de aplicații informatice care utilizează  baze de date, resurse multimedia si tehnologii 
client-server/servicii web 

 Explicarea si interpretarea noţiunilor fundamentale  din domeniul bazelor de date,  aplicații online si 
multimedia pentru analiza, proiectarea si realizarea de componente destinate prelucrării complexe a 
volumelor mari de date 
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 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă şi responsabilă 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei   Ȋnsuşirea elementelor fundamentale de administrare precun şi a 
principalelor mecanisme de manevrare şi interogare a bazei de date 
Oracle 

7.2 Obiectivele specifice   Cunoaşterea arhitecturii SGBD Oracle 

 Operarea cu baza de date Oracle ȋn mod interactiv  

 Operarea cu baza de date Oracle prin comenzi SQL 



 
 

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Structurile logice ale unei bazei de date Oracle: spatii tabel, 

segmente, blocuri de date, extinderi. Elementele componente ale 

unei scheme utilizator: tabele, indecși, vederi, clusteri, sinonime. 

Modelul logic si fizic al bazei de date exemplu, pe care se va 

lucra la laborator.   

video-proiecție, teme, 

aplicații 
2 ore 

Tipuri de date ORACLE si operatori specifici SQL. Funcții pentru 

conversia tipurilor de date. Funcții specifice LDD, LMD, LPT si LI  

video-proiecție, teme, 

aplicații 
2 ore 

Crearea utilizatorilor, a rolurilor, acordare si revocare de drepturi.   
video-proiecție, teme, 

aplicații 
2 ore 

Crearea tabelelor, a indecșilor și a constrângerilor folosind LDD.   
video-proiecție, teme, 

aplicații 
2 ore 

Operații asupra tabelelor folosind comenzile LDD.   
video-proiecție, teme, 

aplicații 
2 ore 

Operații de actualizare a datelor tabelelor– comenzi LMD 

(INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE)   

video-proiecție, teme, 

aplicații 
2 ore 

Interogarea datelor folosind limbajul LI. Sintaxa comenzii 

SELECT, gruparea datelor    

video-proiecție, teme, 

aplicații 
2 ore 

Interogarea datelor folosind limbajul LI. Subinterogări   
video-proiecție, teme, 

aplicații 
2 ore 

Interogarea datelor folosind limbajul LI. Interogarea datelor din 

mai multe tabele – uniuni, uniunea naturală și uniuni externe   

video-proiecție, teme, 

aplicații 
2 ore 

Lucru cu vederi   
video-proiecție, teme, 

aplicații 
2 ore 

Testări practice la laborator   Test practic la calculator 2 ore 

8. 3 Proiect Metode de predare Observaţii 

Stabilirea temelor de proiect și etapele de desfășurare a acestuia   Discuții libere 1 ora 

Pregătirea proiectului; configurarea bazei de date; costruuirea 

cererilor, realizarea aplicaţiei   

Asistarea studenților în 

parcurgerea etapelor de 

realizare a proiectului 

9 ore 

Predarea/prezentarea proiectului   video-proiecție 1 ora 

Bibliografie 

1. ***, Oracle Database Concepts, 10g Release 2 (10.2), October 2005 
2. ***, Oracle Enterprise Manager Concepts, 10g Release 2 (10.2), July 2008 
3. ***, Oracle10g Administration Workshop, November 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Abordarea didactică a proiectării şi exploatării unei baze de date Oracle asigură crearea premizelor pentru  
integrarea uşoară ȋntr-o echipă de proiectare sau ca administrator de bază de date. 



 
 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Notele obţinute la testele 

periodice sau parţiale 

Scris 25% 

Nota acordată la examinarea 

finală 

Scris şi oral 25% 

10.5 Seminar/laborator 
Teme de casă; Test aplicativ Test practic in fața calculatorului 25% 

Proiect Evaluarea prezentărilor 25% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Noţiuni minime de administrare pentru SGBD Oracle 

 Crearea şi operarea cu o bază de date Oracle 

 

  

 

 

 

 

 


