
 
 

 

 

FIȘA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Baze de date  

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de seminar  

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei F 

 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învățământ 44 din care:   3.5 curs 22 3.6 seminar/laborator 22 

Distribuția fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  20 

Tutoriat  10 

Examinări 2 

Alte activități...................................  

3.7 Total ore studiu individual 56 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3. 10 Numărul de credite 4 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea "Dunărea De Jos" Galați 

1.2 Facultatea Economie și Administrarea Afacerilor 

1.3 Catedra / Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Management 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Management 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competențe Nu este cazul 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfășurare a 

cursului 

 Studenții își vor închide dispozitivele mobile pe perioada cursului. 

 Studenții vor participa la discuții interactive în timpul prelegerii, care vor face referire 
la situații de aplicabilitate practică a aspectelor transmise. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

 Testele intermediare vor fi anunțate la primul laborator și vor avea o pondere 
(fiecare) de 30% din nota finală. Studentul are posibilitatea ca la ultimul laborator să 
refacă testul practic (cel de la partea de Visual FoxPro). În cazul în care studentul nu 
participă la una dintre cele două evaluări, poate intra în examen, nota finală 
calculându-se pe baza punctajului obținut la al doilea test precum și pe baza notei 
de la examen. Dacă studentul nu parcurge niciunul din cele două teste, atunci nu va 
putea participa nici la examenul final. 



 
 

 

 

 

 

8. Conținuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observații 

1. Datele –  locul si rolul lor în sistemul informatic; Informația - 
locul si importanta ei în sistemul informațional – 2 ore 

Prelegere O prelegere 

2. Baze de date relaționale, definiție, alcătuire, niveluri de 
abstractizare, dinamica. Elemente specific: chei, tipuri de 
chei, legături logice între relații – 4 ore 

Prelegere Două prelegeri 

3. Sistemul de gestiune a bazelor de date – 2 ore Prelegere Două prelegeri 

4. Modelul matematic al bazelor de date relaționale. 
Caracteristicile bazelor de date relaționale: regulile lui Codd.  
Operațiile algebrei relaționale – 4 ore 

Prelegere Două prelegeri 

5. Necesitatea normalizării bazelor de date relaționale. Formele 
normale ale unei baze de date relaționale care se definesc 
prin intermediul dependențelor funcționale – 2 ore 

Prelegere Două prelegeri 

6. Instrucțiuni de bază ale limbajului SQL Prelegere Două prelegeri 

6. Competențele specifice acumulate  

C
o

m
p

e
te

n
țe

 p
ro

fe
s

io
n

a
le

 

 Utilizarea bazelor de date, informații și cunoștințe în aplicarea metodelor, tehnicilor și procedurilor 
manageriale (C6): 

 

-Aplicarea de metode, tehnici și proceduri pentru utilizarea bazelor de date, informații și cunoștințe în 

procesul managerial; 

-Definirea conceptelor și metodelor privind utilizarea bazelor de date, informații și cunoștințe în procesul 

managerial; 

-Explicarea conceptelor și metodelor privind utilizarea bazelor de date, informații și cunoștințe în procesul 

managerial; 

-Realizarea de studii/lucrări de fundamentare a procesului managerial, utilizând baze de date, informații și 

cunoștințe; 

-Selectarea metodelor, tehnicilor și procedurilor pentru utilizarea bazelor de date, informații și cunoștințe în 

procesul managerial. 
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 Nu este cazul. 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Stocarea și prelucrarea datelor constituie obiectivul principal al utilizării tehnicii 

de calcul electronice. Organizarea datelor în baze de date reprezintă soluția 

acceptată unanim ca fiind modalitatea optimă de organizare a datelor în cadrul 

sistemelor informatice. Nu poate fi concepută activitatea de proiectare și de 

realizare a unui sistem informatic în lipsa cunoștințelor privind modul de 

organizare a datelor în baze de date.  

7.2 Obiectivele specifice  Pentru însușirea deprinderilor practice de lucru cu bazele de date relaționale, 

este necesară înțelegerea și însușirea modelului relațional matematic, a 

regulilor ce definesc bazele de date relaționale precum și a teoriei normalizării 

bazelor de date relaționale 



 
 

 

Bibliografie 

1. Bâscă O., Baze de date, Editura All, București, 1997. 
2. Braicu L., Microsoft Visual FoxPro – ghidul programatorului, Editura Teora, 2000 
3. Dollinger Robert, Baze de date și gestiunea tranzacțiilor, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 1998; 
4. Fotache M., Baze de date relaționale, Editura Junimea Iași, 1997; 
5. Georgescu Cristian, Georgescu Mihaela, Baze de date relaționale și multidimensionale,  Editura Didactică și 

Pedagogică,  București 2005; 
6. Lupașc A., Baze de date relaționale, Editura Universității Dunărea de Jos din Galați. 
7. Velicanu M., Lungu I., Muntean M., Ionescu S., Sisteme de baze de date – teorie și practică, Editura Petrion, 

București, 2003. 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observații 

1. Laborator introductiv prelegere, teme, aplicații  

2. Abordarea relațională: identificarea relațiilor, cheilor 
și crearea legăturilor logice – exemple 

prelegere, teme, aplicații 
 

3. Abordarea relațională: identificarea relațiilor, cheilor 
și crearea legăturilor logice – exemple 

prelegere, teme, aplicații 
 

4. Algebra relațională: operații; exemple prelegere, teme, aplicații  

5. Algebra relațională: operații; exemple prelegere, teme, aplicații  

6. Introducere în Microsoft Visual FoxPro 9.0 – 
prezentarea mediului 

prelegere, teme, aplicații 
 

7. Crearea tabelelor în VFP, definirea structurii 
acestora 

prelegere, teme, aplicații 
 

8. Reguli de validare a câmpurilor; vederi prelegere, teme, aplicații  

9. Implementarea restricțiilor de integritate prelegere, teme, aplicații  

10. Instrucțiuni de bază ale limbajului SQL prelegere, teme, aplicații  

11. Test de verificare a cunoștințelor   

Bibliografie 

1. Braicu L., Microsoft Visual FoxPro – ghidul programatorului, Editura Teora, 2000 
2. Suport curs 
3. Bibliografie web 

 

 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs 
Nota acordată la 

examinarea finală 

Examen scris; studentul participă la 

examen numai dacă a luat parte la cel 

puțin unul dintre testele de la laborator. 

Pentru a lua în calcul punctajul obținut la 

laborator, studentul trebuie să obțină minim 

nota 5 (cinci) la examenul scris. 

60% 

10.5 Seminar/laborator Teste de verificare  
Evaluarea cunoștințelor aferente: 

- abordării relaționale a bazelor de date 
40% 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 

profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

În vederea schițării conținuturilor, alegerii metodelor de predare/învățare, am participat la întâlniri cu reprezentanți ai 

companiilor de IT. Rezultatele discuțiilor legate de stabilirea conținuturilor formative ale disciplinelor au fost dezbătute 

apoi cu toate cadrele didactice din colectiv. Întâlnirile au avut drept scop identificarea nevoilor și așteptărilor 

angajatorilor din domeniu, coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituții de învățământ superior, dar 

și asigurarea unei pregătiri minime necesare în vederea elaborării stagiului de practică din semestrul IV.  



 
 

 

- operațiilor algebrei relaționale 

- instrucțiunilor de bază ale limbajului SQL 

10.6 Standard minim de performanță 

 Integrarea conceptelor, principiilor, instrumentelor și tehnicilor specifice bazelor de date la nivelul unui sistem 
informatic. 

 Proiectarea la nivel relațional a unei baze de date. 

 Crearea legăturilor logice la nivelul relațiilor. 

 Implementarea restricțiilor de integritate pentru asigurarea integrității bazelor de date. 

 

 

 

 

 


