
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

1.2 Facultatea2 / Departamentul3   Automatică şi Calculatoare / Automatică şi Informatică Aplicată 

1.3 Catedra  - 

1.4 Domeniul de studii Ingineria sistemelor 

1.5 Ciclul de studii  Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea  Automatică şi Informatică Aplicată / inginer 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Tehnici de programare cu baze de date 

2.2 Titularul activităţilor de curs   Prof. dr. ing. Ioan Filip 

2.3 Titularul activităţilor de seminar   Prof. dr. ing. Ioan Filip 

2.4 Anul de studiu 4 2.5 Semestrul 8 2.6 Tipul de evaluare   E 2.7 Regimul disciplinei   Opţională 

 

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   1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ   90 din care:3.5 curs   28 3.6 seminar/laborator   14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat 7 

Examinări 3 

Alte activităţi       

3.7 Total ore studiu individual   48 

3.8 Total ore pe semestru   100 

3.9 Numărul de credite   4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum    Curs – Baze de date 

4.2 de competenţe    Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sală curs. 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Laborator  (calculatoare, software adecvat) 

 

6.  Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale4 

 Utilizarea de cunoştinţe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie mecanică, 
chimică, electrică şi electronică în ingineria sistemelor.  

 Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

 Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare şi analiză a proceselor, 
a tehnicilor de proiectare asistată de calculator 

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3); 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina; 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului; 
4 Aspectul competenţelor profesionale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua competenţele care sunt precizate în 

Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4, programul de 
studii de la pct. 1.6 din această fişă şi materia în cauză 

 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

 Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor cu echipamente de uz general şi 
dedicat, inclusiv reţele de calculatoare, pentru aplicaţii de automatică şi informatică aplicată. 

 Dezvoltarea de aplicaţii şi implementarea algoritmilor şi structurilor de conducere automata, utilizând principii 
de management de proiect, medii de programare şi tehnologii bazate pe microcontrolere, procesoare de 
semnal, automate programabile, sisteme încorporate. 

 Aplicarea de cunoştinţe de legislaţie, economie, marketing, afaceri si asigurare a calităţii, în contexte 
economice şi manageriale. 

Competenţe 
transversale 

 Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuala (inclusiv transfer 
tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi valorilor codului de etică 
profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată, luarea deciziilor si atribuirea de 
sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare 
pentru propria dezvoltare. 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Însuşirea de cunoştinţe privind tehnologii, respectiv elemente specifice ale unor tehnici şi 
limbaje de programare, destinate proiectării, dezvoltării şi programării client-side a aplicaţiilor 
end-user cu baze de date. 

 

7.2 Obiectivele specifice  Crearea de competenţe necesare proiectării şi programării client-side a aplicaţiilor cu baze de 
date utilizând tehnologii  şi limbaje specifice (ODBC, ADO.NET, C#, Oracle-SQL, PL/SQL) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs 
 

Număr de ore Metode de predare 

1. Tehnologii de programare cu baze de date – generalităţi 
1.1. Tehnologii de programare cu baze de date: ODBC, ADO, ADO.NET. 

–comparaţie. Programare client-side versus programare server-side. 

Baze de date locale / baze de date  client-server (SQL).  

1.2. Integrare SQL cu limbaje de nivel înalt. Conexiuni cu baze de date  

(string-uri de conectare, OLE DB Provider). Proiectarea unei aplicaţii 

end-user cu baze de date. Proiectarea interfeţei client  

 
 
2 

Expunere utilizând material 
tipărit (disponibil şi în format 
electronic pe Internet), 
conversaţie, exemplificare.   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

 2. Proiectarea unei baze de date Oracle - operare cu baze de date de 
mari dimensiuni 
2.1. Structura unei baze de date Oracle (structura fizică, structura 
logică). 
2.1. Proiectarea logică a bazei de date - normalizare 
2.2. Parametrii de stocare. Proiectarea dimensională a unei tabele-
exemplificare. 
2.3. Generarea automată a unor tabele test de mari dimensiuni. 
2.4. Partiţionarea tabelelor Oracle de mari dimensiuni. Tipuri de 
partiţionări.  

 
 
8 

3. Programarea aplicaţiilor desktop cu baze de date Oracle utilizând 
ADO.NET (C#) 

3.1.Particularităţi ADO.NET 
3.2. Structura unei aplicaţii Visual Studio.Net. Elemente de bază ale 
limbajului C#.  
3.3. Clase ale bibliotecii ADO.NET. 
3.4. Tipuri de Provideri Oracle (Data Provider for OLE DB, Data Provider 
for Oracle, Oracle Data Provider –ODP.NET) 
3.5. Conectarea la o bază de date (clase SqlConnection, 
OleDbConnection). Generarea automată a string-urilor de conectare - 
exemplificări cu Oracle, Microsoft SQL Server. 
3.6. Conexiuni persistente/nepersistente (operare 
conectată/deconectată) 

 
 
2 

4. Operare cu o bază de date Oracle utilizând o conexiune nepersistentă 
4.1. Apel şi  execuţie comenzi SQL care nu returnează date. 
Parametrizarea comenzilor. Gestiunea conexiunii. Tratare excepţii 
conexiune / constrângeri SQL. Clase specifice: OleDbCommand, 
OleDbException, OleDbParameter 
4.2. Interogări SQL returnând date. Gestionarea informaţiei returnate 
(clasa DataReader).  
4.3. Apelul unei proceduri stocate cu parametri de intrare.  

 
 
4 

5. Operare cu o bază de date Oracle utilizând o conexiune persistentă 
5.1. Clasele DataAdapter şi DataSet pentru acces şi manipulare date. 
5.2. Gestionarea informaţiei returnate (DataGridView). Implementarea 

 
 
6 



 

opţiunilor de manipulare a informaţie (adăugare, ştergere, modificare). 
5.4. Manipularea rezultatelor unei interogări ca secvenţă XML. 
5.5. Programare cod versus  programare în mod design (DataWizard). 
5.6. Operare cu BindingSource şi BindingNavigator. Legare surse de 
date cu alte controale (DataGridView, TextBox, ComboBox etc). 
5.7 Programarea tranzacţiilor. Operare server-side(PL/SQL) versus 
programare client-side C#  (clasa OleDbTransaction).  

6. Operare cu date de tip BLOB/BFILE (Oracle) 
6.1. Operare cu date de tip BLOB din baze de date Oracle (Data 
Provider for Oracle) – exemplificare cu imagini (PictureBox) 
6.2. Operare cu date de tip BLOB din baze de date (utilizând Data 
Provider for OLE DB)- exemplificare cu imagini 
6.3. Utilizare date din coloane de tip BFILE (Oracle).  
6.3. Extragere date BLOB imagine utilizând DataWizard si interfaţare cu 
DataGridView.  

 
 
2 

7. Interfeţe pentru intrare/ieşire date. Generare de rapoarte 
7.1. Transfer de date între form-uri (form-uri cu parametri, variabile / 
structuri publice, MDI parent form)- exemplificări. 
7.2. Generare rapoarte utilizând Crystal Report (interfaţă ieşire 
CrystalReportView, PDF) 
7.3. Căutare/filtrare date de ieşire (BindingSource - metode Find / Filter).  

 
 
2 

8. Tratare excepţii în operarea cu baze de date 
8.1. Validare date intrare - controale specifice  tipului de date de intrare. 
Prevenire excepţii versus tratare excepţii.  
8.2. Tratarea accesului concurent la sursa de date (concurency 
exception)  

 

 
 
2 

 
Bibliografie    

1. Filip Ioan –Sisteme de gestiune a bazelor de date, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2007. 
2. Charles Petzold – Programare in Windows cu C#, SAMS Publishing- Traducere Teora 2003. 
3. Corbu Emilia Corina - Dezvoltarea aplicaţiilor informatice în mediul de programare Visual C#, Editura Universitas, 2010.  
4. Rob Peter - Database Systems: design, implementation & management, C&C Offset, 2008. 
5. Tim Patrick - Microsoft® ADO.NET 4 Step by Step, O’Reilly Media, US, 2010. 

8.2 Seminar/laborator Număr de ore Metode de predare 

1. Operare cu mediul de programare Visual Studio.NET  (C#, ADO.NET). 
Conectare la o baza de date (DataWizard sau cod) - aplicaţie. 

2 Exemple, studii de caz, 
problematizare, validare. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Operare cu o bază de date Oracle utilizând o conexiune nepersistentă 
(OleDbCommand, OleDbException, OleDbParameter, DataReader), apel 
proceduri stocate (PL/SQL). 

2 

3. Operare cu o bază de date Oracle utilizând o conexiune persistentă: 
gestionarea/manipularea informaţiei/datelor (DataSet, DataAdapter, 
DataGridView).   

2 

4. Operare cu o bază de date Oracle utilizând o conexiune persistentă: utilizare 
BindingSource ş i BindingNavigator, legare surse de date cu alte controale 
(DataGridView, TextBox, ComboBox etc)  

2 

5. Operare cu date de tip BLOB (Oracle) -aplicaţii 2 

6. Generare de rapoarte (Crystal Report, CrystalReportView, PDF), 
căutare/filtrare date (BindingSource - Find / Filter) 

2 

7. Tratare excepţii în operarea cu baze de date: aplicaţii validare date intrare. 
Tranzacţii (OleDbTransaction) 

2 

 
Bibliografie    

1. Filip Ioan –Sisteme de gestiune a bazelor de date, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2007. 
2.Charles Petzold – Programare in Windows cu C#, SAMS Publishing- Traducere Teora 2003. 
3.Corbu Emilia Corina - Dezvoltarea aplicaţiilor informatice în mediul de programare Visual C#, Editura Universitas, 2010.  
4. Rob Peter - Database Systems: design, implementation & management, C&C Offset, 2008. 
5.Tim Patrick - Microsoft® ADO.NET 4 Step by Step, O’Reilly Media, US, 2010. 
 

 

9. Corelarea conţinutului disciplinei cu cerinţele specialiştilor din domeniu şi cu aşteptările angajatorilor reprezentativi  

 Multe firme angajatoare din domeniul IT solicită absolvenţilor cunoştinţe de programare a aplicaţiilor cu baze de date 

 Programarea aplicaţiilor cu baze de date ocupă un larg spectru în plaja dezvoltării aplicaţiilor software. 

 

10. Evaluare 



 

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

nota finală 

10.4 Curs 
Implementare practică a unei 
aplicaţii gen proiect software cu 
cerinţe multiple 

Examinare orală – probă practică pe 
calculator 

66 % 

 

10.5 Seminar /laborator 

 

Rezolvarea problemelor 
corespunzătore lucrărilor de 
laborator 

Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebări  

34 % 

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se 
verifică stăpânirea lui) 

 Obţinerea notei minime (5) de promovare la examenul oral  +  promovare activitate aplicativă laborator (pe parcurs -nota 
minimă 5). 

 
 

11. Compatibilitate internaţională 

 Swinburne University of Techology- Database Programming (http://courses.swinburne.edu.au/subjects/Database-
Programming-HIT3304/local)   

 Loyola University Chicago- Database Programming (http://luc.edu/cs/academics/courses/courselisting/comp453/) 

 MIT  - Database Systems  (http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-830-database-
systems-fall-2010/) 

 City University London - ASP.NET with C#: Database Driven Web Development  
(http://www.hotcourses.com/uk-courses/ASP-NET-with-C-Database-Driven-Web-Development-
courses/page_pls_user_course_details/16180339/0/w/52960894/page.htm) 

 
 

Data 
completării 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularilor de seminar 

04.02.2014    Prof. dr. Ing. Ioan FILIP 

 

…………………….………..... 

     Prof. dr. Ing. Ioan FILIP 

 

 

…………………….………............................................................ 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

   Prof. dr. Ing. Ioan SILEA 

 

………………..………………….……… 

 


