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TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru 

Catedra/departamentul Inginerie Civilă și Geodezie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0731.5 Evaluarea și dezvoltarea imobilului 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I    (învăţământ cu frecvenţă); 
I (învăţământ cu frecvenţă 

redusă). 

 
1 E 

G – unitate de 
curs generală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs 
Lucrări de laborator/ 

lecţii practice 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120 15 45/0 – 15 45 

f/r 120 6 12/0 - 24 78 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Nu este cazul 

Conform competenţelor Nu este cazul 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Prelegeri interactive. Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie 
de tablă, proiector şi calculator. Prezentări PPT. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, 
precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar Realizarea și susținerea lucrărilor de laborator în formă electronică și referate. Studenţii 
vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

 
 

Competenţe 
transversale 

CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției 
pe piața muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea personală 
și profesională. Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a cunoștințelor de tehnologia 
informației și a comunicării. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea structurii unui calculator; lucrul cu aplicaţiile încorporate: MS Office și 
AutoCad. 

Obiectivele specifice  să tapeze rapid, corect şi calitativ texte în Word; să salveze, deschidă şi să închidă 
documente folosind mai multe căi; să elaboreze tabele şi formule matematice; să 
imprime documente; 

 să modifice structura tabelelor electronice în Excel; să salveze, deschidă şi să 
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închidă registrele  folosind mai multe căi; să formateze tablele; să aplice diferite 
funcţii la elaborarea formulelor; să elaboreze diagrame; să vizualizeze şi  imprime 
registrele de calcul. 

 să utilizeze aplicația PowerPoint pentru realizarea prezentărilor; 

 să realizeze desene și modele grafice în AutoCad. 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Noţiuni generale. Structura computerului. Funcţiile componentelor 
computerului. Sisteme de operare 

1 0,5 

T2. Sistemul de operare Microsoft Windows. Structura. Avantaje şi dezavantaje. 
Tipuri de ferestre şi casete. Meniuri. Masa de lucru. Aplicaţii încorporate. 
Explorarea şi navigarea în Windows 

1 

T3. Editorul de texte Microsoft Word. Formarea fişierelor textuale (documente) 
în Word. Gestionarea documentelor. Editarea documentelor. Operaţii de 
deschidere a fişierelor textuale de format liber în Word. Înregistrarea 
fişierelor textuale de format liber în formatul Word Document. Formatarea 
documentelor 

2 1 

T4. Crearea şi editarea tabelelor în Microsoft Word. Operaţii speciale cu tabele. 
Editarea textelor cu formule matematice. Inserarea obiectelor de format 
extern şi intern în documentele Word. Stabilirea opţiunilor pentru 
imprimare. Imprimarea documentelor 

2 1 

T5. Editorul de tabele electronice Microsoft Excel. Noţiuni generale. Destinaţia şi 
posibilităţile Excel. Crearea şi înregistrarea registrelor de calcul. Deschiderea 
şi închiderea registrelor. Structura tabelelor electronice 

1 0,5 

T6. Operaţii matematice elementare. Elaborarea formulelor matematice. 
Operatori în Excel. Aplicarea operatorilor la prelucrarea informaţiei 

1 

T7. Funcţii încorporate. Descrierea generală a funcţiilor. Funcţii matematice şi 
trigonometrice. Utilizarea funcţiilor în formule matematice 

2 1 

T8. Funcţii logice. Aplicarea funcţiilor logice la prelucrarea informaţiei. Metode de 
utilizare a funcţiilor logice 

1 1 

T9. Funcţii statistice. Funcţii financiare. Aplicarea lor la elaborarea formulelor 
matematice 

1 1 

T10. Metode de reprezentare a rezultatelor în Excel. Diagrame în Excel. 
Elaborarea diagramelor. Redactarea diagramelor. Gestionarea datelor. 
Stabilirea opţiunilor pentru imprimare. Specificul vizualizării şi imprimării 
registrelor de calcul în Excel 

3 1 

Total prelegeri: 15 8 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Arhitectura computerului. Tastiera. Crearea mapelor. Utilizarea aplicaţiilor 
încorporate. Deschiderea şi înregistrarea unui document. Editarea şi 
formatarea documentului. Elaborarea unui set de documente oficiale.. 
Definitivarea lucrării. Elaborarea dării de seamă 

4 2 

LL2. Elaborarea unui document cu utilizarea tabelelor. Operaţii de formatare ale 
documentului. Posibilităţi grafice ale editorului Microsoft Word. Utilizarea 
redactorului de formule matematice Inserarea obiectelor de format intern. 
Instalarea opţiunilor pentru vizualizare şi imprimare. Darea de seamă 

4 2 

LL3. Structura editorului de tabele Microsoft Excel. Structura meniurilor. 
Elaborarea registrului de calcul al salariului angajaţilor. Elaborarea 
formulelor de calcul. Instalarea chenarelor. Definitivarea lucrării. Elaborarea 
dării de seamă 

4 2 

LL4. Elaborarea registrului de calcul pentru evidenţa realizării mărfurilor. 
Utilizarea funcţiilor matematice la realizarea formulelor de calcul. Operaţii 
de fuzionare a domeniilor. Definitivarea lucrării. Elaborarea dării de seamă 

6 2 

LL5. Elaborarea registrului de evidenţă a colectării impozitului. Utilizarea funcţiilor 
logice la elaborarea formulelor de calcul. Definitivarea lucrării. Elaborarea 
dării de seamă 

6 2 

LL6. Elaborarea registrului de evidenţă a colectării impozitului şi creşterii salariale. 
Crearea diagramelor. Redactarea diagramelor. Operaţii de sortare şi filtrare 
ale datelor. Instalarea opţiunilor de vizualizare şi imprimare. Definitivarea 
lucrării. Elaborarea dării de seamă 

6 2 

LL7. AutoCAD. Prezentare generală. Stabilirea unităţilor de măsură (Format, 
Units…). Stabilirea limitelor desenului (Format, Drawing Limits). Controlul 
suprafeţei afişate (View, Zoom). Modurile GRID, SNAP, ORTHO 

3 
 

LL8.  AutoCAD. Comenzi de desenare. Crearea figurilor: POLYGON, RECTANGLE, 
ARC, CIRCLE, ELLIPSE. Crearea poliliniilor (PLINE). Desenarea inelelor 

4 
 

LL9.  AutoCAD. Comenzi de editare. Comenzile COPY, MOVE, ROTATE, SCALE. 
Executarea altor modificări r cu ajutorul comenzilor MIRROR, OFFSET, ARRAY, 
STRETCH, LENGTHEN 

4 
 

LL10.  AutoCAD. Organizarea desenului în layer-e. Utilizarea casetei de dialog 
comanda LAYER. Haşurarea. Haşurarea unor zone din desen cu comanda HATCH 
sau BHATCH 

4 
 

Total lucrări de laborator: 45 12 
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280p. 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% – 40% 

f/r 20% - 80% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator. 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări. 
Susţinerea lucrărilor de laborator. 
Demonstrarea în examinarea finală a utilizării aplicațiilor de procesare a textelor, calcul tabelar, prezentări și 
desen grafic. 

 


