
 
 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Dezvoltarea site-urilor Web 

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 E 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 2/1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 55 din care:   3.5 curs 22 3.6 laborator/proiect 22/11 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

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

Tutoriat  11 

Examinări 4 

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” 

1.2 Facultatea  Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii Informatică Economică 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Cunoştinţele însuşite prin aprofundarea conţinuturilor predate în cadrul disciplinelor Bazele 

programării, Baze de date facilitează înţelegerea şi accesibilitatea temelor propuse 

4.2 de competenţe Continuitatea valorificării aplicative a cunoştinţelor dobândite permite o parcurgere graduală a 

capitolelor, în strânsă relaţie cu tematica disciplinelor anterior studiate. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  
 Prezenţa unui calculator care are instalat sistemul de gestiune a bazelor de date 

MySQL şi server-ul de web APACHE 

 Prezenţa unui video proiector 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

 Calculatoare care au instalate sistemul de gestiune a bazelor de date MySQL şi 
server-ul de web APACHE; 

 Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord cu 
studenţii. Nu se acceptă cererile de amânare decât pe motive obiective întemeiate. 

 Rezultatele examenelor scrise vor fi comunicate în maxim 3 zile, la avizierul 
catedrei; 

 Contestaţiile se vor soluţiona în maxim 24 de ore de la afişarea rezultatelor. 



 
 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Caracteristici şi tipuri de arhitecturii client/server. Arhitectura 

client/server pe trei nivele: caracteristici, rolul fiecărui nivel. 

Expunere teoretică prin mijloace 

vizuale: descriere, explicaţii 

2 ore 

Introducere în PHP şi MySQL. Prezentarea limbajului scriptic 

PHP şi a server-ului de baze de date MySql. 

Expunere teoretică prin mijloace 

vizuale: descriere, explicaţii, 

exemple practice, demonstraţii, 

discuţii pe studii de caz; 

Răspunsuri directe la întrebările 

2 ore 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 C2 - Utilizarea eficientă a resurselor sistemelor calcul , de operare şi ale Internet-ului 

C5 - Dezvoltarea de aplicaţii informatice care utilizează  baze de date, resurse multimedia şi tehnologii client-

server/servicii web 
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 CT2 - Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei   introducerea studenţilor în universul proiectării paginilor web; 

 dezvoltarea capacităţii studentului de a înţelege mecanismele proiectării 
paginilor web atât statice cât şi dinamice; 

 studentul va asimila cunoştinţele necesare pentru proiectarea şi imple-
metarea paginilor web statice; 

 studentul va asimila cunoştinţele necesare pentru proiectarea şi imple-
metarea paginilor web dinamice cu ajutorul triad-ului PHP-MySQL-
APACHE 

 dobândirea unor cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul afacerilor 
electronice prin asimilarea cunoştinţelor de bază din cadrul  limbajele 
HTML şi PHP; Studiul principalelor problematici privind programarea client-
server, folosind editoarele PHP, MYSQL şi a server-ului Apache 

7.2 Obiectivele specifice   introducere în conceperea proiectarea şi implementarea unei aplicaţii elec-
tronice; 

 prezentarea principiului de funcţionarea a modelului client-server de web 
(Apache) şi server de baze de date MySql;   

 însuşirea şi folosirea elementelor limbajului HTML 5 în dezvoltarea unor 
proiecte web statice; 

 asimilarea cunoştiinţelor necesare pentru proiectarea şi implementarea 
bazelor de date relaţionale; 

 utilizarea bazelor de date în procesul de dezvoltarea a aplicaţiile elec-
tronice; 

 prezentarea noţiunilor de bază ale limbajului de scripting PHP5;  

 prezentarea modului de manipulare a datelor memorate în baze de date cu 
ajutorul limbajului PHP5. 



 
 

 

studenţilor; 

Încurajarea participării active a 

studenţilor la curs. 

Structura limbajului PHP: crearea unui script; variabile; şiruri şi 

caractere speciale; operatori PHP. 

Expunere teoretică prin mijloace 

vizuale: descriere, explicaţii, 

exemple practice, demonstraţii, 

discuţii pe studii de caz. 

Răspunsuri directe la întrebările 

studenţilor; 

Încurajarea participării active a 

studenţilor la curs. 

2 ore 

Funcţii de controlare a execuţiei codului în PHP: structuri 

condiţionale (if else, elseif, swich, while, for); prelucrarea datelor 

într-un format. 

Expunere teoretică prin mijloace 

vizuale: descriere, explicaţii, 

exemple practice, demonstraţii, 

discuţii pe studii de caz. 

Răspunsuri directe la întrebările 

studenţilor; 

Încurajarea participării active a 

studenţilor la curs. 

2 ore 

Funcţii grafice. Funcţii de date şi timp. Funcţii caracter. Alte tipuri 

de funcţii. 

Expunere teoretică prin mijloace 

vizuale: descriere, explicaţii, 

exemple practice, demonstraţii, 

discuţii pe studii de caz. 

Răspunsuri directe la întrebările 

studenţilor; 

Încurajarea participării active a 

studenţilor la curs. 

2 ore 

Lucrul cu baze de date MySQL. Comenzi SQL de bază: 

SELECT. INSERT. Comenzi SQL de bază: UPDATE. DELETE. 

Expunere teoretică prin mijloace 

vizuale: descriere, explicaţii, 

exemple practice, demonstraţii, 

discuţii pe studii de caz. 

Răspunsuri directe la întrebările 

studenţilor; 

Încurajarea participării active a 

studenţilor la curs. 

4 ore 

Interacţiunea între scripturile PHP şi MySQL. Expunere teoretică prin mijloace 

vizuale: descriere, explicaţii, 

exemple practice, demonstraţii, 

discuţii pe studii de caz. 

Răspunsuri directe la întrebările 

studenţilor; 

Încurajarea participării active a 

studenţilor la curs. 

4 ore 

Folosirea formularelor. Manipularea fişierelor şi a dosarelor. Expunere teoretică prin mijloace 

vizuale: descriere, explicaţii, 

exemple practice, demonstraţii, 

discuţii pe studii de caz. 

Răspunsuri directe la întrebările 

studenţilor; 

Încurajarea participării active a 

studenţilor la curs. 

2 ore 

Lucrul cu sesiuni de utilizator. Securitatea datelor şi tratarea Expunere teoretică prin mijloace 2 ore 



 
 

 

erorilor. vizuale: descriere, explicaţii, 

exemple practice, demonstraţii, 

discuţii pe studii de caz. 

Răspunsuri directe la întrebările 

studenţilor; 

Încurajarea participării active a 

studenţilor la curs. 

Bibliografie 

1. G. Vîrlan, Tehnologia client/server în dezvoltarea aplicaţiilor în economie, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 
Bucureşti, 2004 

2. T. Anghel, Pagini Web dinamice. Introducere în programarea Web pentru server, Editura Scorpion, Galaţi, 2002 
3. J.C. Meloni, Învaţă singur PHP, MySQL şi Apache, Editura Corint, Bucureşti, 2005 

4. L. Ullman, PHP and MySQL for Dynamic Web Sites: Visual QuickPro Guide (4th Edition), Peachpit Press, 2012 

5. W. J. Gilmore, Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional (Expert's Voice in Web Development), 
Springer, 2010 

8. 2 Laborator/Proiect Metode de predare Observaţii 

Lucrul cu elemente ale limbajului HTML5: structura 

documentelor, aranjarea în pagină şi formatarea documentelor, 

liste, legături hypertext, includerea imaginilor în document, 

formulare, tabele, frame-uri, imagini reactive. 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 

studii de caz 

2 ore 

Introducere în PHP şi MySQL. Concepte de bază. Explicaţii, exemplificări, dialog, 

studii de caz 

2 ore 

Crearea de programe în limbajul PHP folosind variabile; şiruri şi 

caractere speciale; operatori PHP. 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 

studii de caz 

2 ore 

Elaborarea de programe folosind funcţii de controlare a execuţiei 

codului în PHP: structuri condiţionale (if else, elseif, swich, while, 

for); prelucrarea datelor într-un format. 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 

studii de caz 

2 ore 

Utilizarea interogărilor asupra bazei de date MySQL. Folosirea 

comenzilor SQL de bază. Elaborarea de programe care 

realizează interacţiunea între scripturile PHP şi MySQL. 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 

studii de caz 

4 ore 

Utilizarea formularelor pentru preluarea şi transmiterea datelor 

din/în cadrul bazei de date. Manipularea fişierelor şi a dosarelor. 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 

studii de caz 

2 ore 

Lucrul cu sesiuni de utilizator. Securitatea datelor şi tratarea 

erorilor. 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 

studii de caz 

2 ore 

Aplicaţii practice.  6 ore 

Crearea unui site dinamic  11 ore 

Bibliografie 

1. G. Vîrlan, Tehnologia client/server în dezvoltarea aplicaţiilor în economie, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 
Bucureşti, 2004 

2. T. Anghel, Pagini Web dinamice. Introducere în programarea Web pentru server, Editura Scorpion, Galaţi, 2002 

3. J.C. Meloni, Învaţă singur PHP, MySQL şi Apache, Editura Corint, Bucureşti, 2005 

4. L. Ullman, PHP and MySQL for Dynamic Web Sites: Visual QuickPro Guide (4th Edition), Peachpit Press, 2012 

5. W. J. Gilmore, Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional (Expert's Voice in Web Development), 
Springer, 2010 

6. www.php.net, PHP Manual, Edited by Stig Saether Bakken;  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs 

Evaluarea cunoştiinţelor Evaluarea scrisă a cunoştiinţelor 

dobâdite. Evaluarea se va face sub formă 

de test grilă 

30% 

   

10.5 Seminar/laborator 

Lucrare de laborator Testarea se face în faţa calculatorului, 

folosind materialul didactic predat. Testul 

presupune o serie de probleme practice, 

dintre care una este pentru standardul 

minim de performanţă. 

40% 

Realizarea unei aplicaţii 

practice 

Folosind cunoştiinţele acumulate pe 

parcursul semestrului, studentul va trebui 

să realizeze un site dinamic. 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Să obţină atât la activitatea de laborator cât şi la examen minim nota 5 

 

 

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face şi în alte centre universitare.  

 Prin însuşirea conceptelor teoretice şi abordarea aspectelor practice incluse în disciplina Dezvoltarea site-urilor 
web, studenţii dobândesc cunoştinţe de bază privind limbajul PHP; 

 Însuşirea abilităţilor de concepere, proiectare şi implementare a modelelor de afaceri electronice cu ajutorul 
limbajelor HTML şi PHP, ceea ce le crează posibilitatea încadrării în domeniul statisticii şi informaticii economice 


