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BAZE DE DATE  

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

Catedra/departamentul Ingineria Software și Automatică 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 0613.3 Ingineria software 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învățământ cu frecvență); 3 E 
S – unitate de 

curs de 
specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 30 30/15 0 45 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

Studierea bazelor teoretice şi practice ale bazelor de date, expuse 
în termenii teoriei relaţionale, dotarea studenţilor cu cunoştinţe 
fundamentale, teoretice şi practice, necesare pentru înţelegerea 
funcţionării Sistemelor de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD), 
înţelegerea modelului relaţional de date şi a limbajelor de acces 

Conform competenţelor Obţinerea cunoştinţelor teoretice şi practice suficiente pentru a 
înţelege cercetările curente în domeniul bazelor de date. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă și 
cretă. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile 
telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile 
metodice. Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după 
finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se 
depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere. 

5. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe 
profesionale 

C1. Privind fundamentele științifice și inginerești ale tehnologiilor informaționale 

 Identificarea și definirea conceptelor, teoriilor și metodelor de științe 
fundamentale și aplicative suport pentru ingineria tehnologiilor 
informaționale 

http://www.utm.md/
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 Explicarea soluțiilor inginerești prin utilizarea tehnicilor, conceptelor și 
principiilor din științele exacte și aplicative 

 Rezolvarea problemelor din domenii de activitate umană prin aplicarea în 
special al tehnicilor și metodelor de calcul numeric 

 Alegerea criteriilor și metodelor pentru analiza avantajelor și dezavantajelor 
metodelor și procedeelor aplicate la soluționarea problemelor de calcul 
numeric 

 Modelarea unor probleme tip din științele aplicative folosind aparatul 
matematic 

 C2 Privind aspectele organizaționale și informaționale ale sistemelor  

 C2.1 Identificarea și definirea conceptelor, teoriilor și metodelor folosite în 
realizarea de analize focusate pe oameni și informație privind sistemele ce 
operează la nivel de organizații  

 C2.2 Explicarea conceptelor, teoriilor și metodelor folosite în realizarea de 
analize privind sistemele ce operează la nivel de organizații  

 C2.3 Aplicarea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază pentru 
pregătirea informațiilor necesare elaborării de sisteme care să opereze la 
nivel de organizații  

 

Competenţe 
profesionale 

C3 Privind tehnologiile aplicațiilor  

 C3.1 Identificarea și definirea conceptelor, procedeelor și metodelor de 
procesare a informației folosite în realizarea de aplicații ce reies din necesități 
ale activității umane  

 C3.2 Explicarea tehnologiilor potrivite pentru realizarea de aplicații necesare 
în activitățile organizațiilor  

 C3.3 Utilizarea tehnologiilor moderne în definirea aplicațiilor software  

 C3.4 Utilizarea de criterii și metode determinate de tehnologiile aplicațiilor 
pentru evaluarea conformității cu standardele de interoperabilitate  

 C3.5 Dezvoltarea de aplicații software utilizând tehnologii moderne de 
transmitere, stocare și procesare date în corespundere cu necesitățile unei 
organizații  

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale  

CT2. Identificarea, descrierea și derularea activităților organizate într-o echipă cu 
dezvoltarea capacităților de comunicare și colaborare, dar și cu asumarea diferitelor 
roluri (de execuție și conducere)  

CT3. Demonstrarea spiritului de inițiativă și acțiune pentru actualizarea propriilor 
cunoștințe profesionale, economice și de cultura organizațională  
 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea principiilor de realizare a Bazelor de Date (BD) relaţionale si metodele 
de implementare a lor 

Obiectivele 
specifice 

Însuşirea conceptelor de bază ale organizării datelor în bazele de date 
Însuşirea conceptelor de bază ale unui SGBD 
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Cunoaşterea modului de reprezentare la nivel logic a datelor dintr-o bază de 
date. 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ cu frecvenţă 

Tematica prelegerilor 

T1. Concepte şi modele de bază. Obiectivele bazelor de date. Evoluţia 
bazelor de date. Componentele unui sistem orientat pe baze de 
date. Limbaje ale bazelor de date. 

2 

T2. Nivele de abstracţie în organizarea bazelor de date. Arhitectura 
ANSI/SPARC cu trei niveluri. Independenţa datelor. Independenţa 
logică şi fizică. Redundanţa datelor. Etapele de proiectare a BD. 

2 

T3. Sisteme de gestiune a bazelor de date. Scurt Istoric. Avantajele şi 
dezavantajele SGBD. Structura şi funcţiile SGBD. Arhitecturi ale 
SGBD. Arhitectura cu teleprelucrare. Arhitectura fişier-server. 
Arhitectura client-server. Catalogul de sistem. 

2 

T4. Modele de date şi modelarea conceptuală. Componentele modelelor 
de date. Modele de date bazate pe obiecte. Modele de date bazate 
pe înregistrări. Modelul de date relaţional. Modelul de date în reţea. 
Modelul de date ierarhic. Modele de date fizice. Modelarea 
conceptuală. 

2 

T5. Structura relaţională a datelor. Elementele structurii relaţionale a 
datelor. Atribute, domenii. Tuluri. Relaţii şi scheme relaţionale. Baze 
de date relaţionale. 

2 

T6. Constrângeri de integritate. Tipuri de asocieri între relaţii. Asocierea 
unu-la-unu. Asocierea unu-la-mulţi. Asocierea mulţi-la-mulţi. 

2 

T7. Operaţii de actualizare a bazei de date. Operaţia de înserare a 
datelor. Operaţia de modificare. Operaţia de suprimare a tuplurilor. 
Eşuarea operaţiilor de actualizare. 

2 

T8.  Algebra relaţională. Operaţiile tradiţionale pe mulţimi. Scheme 
compatibile. Uniunea, intersecţia, diferenţa, produsul cartezian, 
complementul, complementul activ, redenumirea atributelor. 

2 

T9. Operaţiile relaţionale native. Operaţia proiecţia. Proprietăţi. Operaţia 

selecţia. Proprietăţi. Operaţia -joncţiunea. Exemple. Operaţia 
joncţiunea naturală. Proprietăţi. Corelaţia dintre joncţiune şi 
proiecţie. Tuluri joncţionabile şi nonjonctionabile. Operaţia 
semijoncţiunea. Operaţia divizarea. Închiderea tranzitivă.   

2 

T10.  Expresii ale algebrei relaţionale. Expresii algebrice.  Exemple. 
Schema expresiei algebrice. 

2 

T11.  Limbajul SQL. Generalităţi.  Scurt istoric. Componentele SQL. Tipuri 
de date. Definirea schemei bazei de date. Modificarea şi suprimarea 
schemei relaţionale. 

1 

T12. Cele mai simple cereri. Cereri de selecţie. Criterii de selecţie. 1 

T13. Cereri de agregare. Funcţii de agregare. Agregarea tuplurilor. 1 
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T14. Actualizarea bazei de date.  Înserarea tuplurilor. Modificarea 
tuplurilor. Suprimarea tuplurilor. 

1 

T15. Cereri mulţi-relaţie. Uniunea, intersecţia şi diferenţa cererilor. Cereri 
cu joncţiuni. Cereri imbricate. 

1 

T16. Definirea accesului la baza date. Definirea utilizatorilor. Permise 
asupra relaţiilor. Sinonime. Viziuni. 

1 

T17. Aspecte adiţionale SQL. Blocarea relaţiilor şi gestiunea tranzacţiilor. 
Constrângeri şi aserţiuni. Indecşi. Declanşatoare. 

1 

T.18 Dependenţe funcţionale. Generalităţi. Algoritmul SATISFIES. Reguli 
de inferenţă ale dependenţelor funcţionale. 

1 

T19. Modele de derivări. Derivaţia dependenţei funcţionale. Axiomele 
Armstrong. Închiderea unei mulţimi de atribute. Închiderea unei 
mulţimi de dependenţe funcţionale. Completitudinea regulilor de 
inferenţă. 

2 

Total prelegeri: 30 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ cu frecvenţă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Instalarea şi configurarea SQL SERVER. 4 

LL2. Crearea şi întreţinerea bazei de date  4 

LL3. SQL Server: Crearea şi modificarea tabelelor  4 

LL4. Editorul de interogări TRANSACT-SQL  6 

LL5. Crearea tabelelor şi indecşilor  4 

LL6.  Diagrame, Scheme si Sinonime  4 

LL7. Viziuni 4 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 

Tematica activităţilor didactice Numărul de ore 

învăţământ cu frecvenţă 

Tematica lucrărilor de seminarelor 

S1. Independenţa datelor. Independenţa logică şi fizică. Redundanţa 
datelor. Etapele de proiectare a BD. 

2 

S2. Modele de date şi modelarea conceptuală. Componentele modelelor 
de date. Modele de date bazate pe obiecte. Modele de date bazate 
pe înregistrări. Modelul de date relaţional. Modelul de date în reţea. 
Modelul de date ierarhic. Modele de date fizice. Modelarea 
conceptuală. 

2 

S3. Constrângeri de integritate. Tipuri de asocieri între relaţii. Asocierea 
unu-la-unu. Asocierea unu-la-mulţi. Asocierea mulţi-la-mulţi. 

2 

S4. Algebra relaţională. Operaţiile tradiţionale pe mulţimi. Scheme 
compatibile. Uniunea, intersecţia, diferenţa, produsul cartezian, 
complementul, complementul activ, redenumirea atributelor. 

2 

S5. Expresii ale algebrei relaţionale. Expresii algebrice.  Exemple. Schema 
expresiei algebrice. 

2 
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S6.  Cele mai simple cereri. Cereri de selecţie. Criterii de selecţie. 2 

S7. Cereri mulţi-relaţie. Uniunea, intersecţia şi diferenţa cererilor. Cereri 
cu joncţiuni. Cereri imbricate. 

3 

Total lucrări de laborator/seminare: 15 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 0 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii noţiunilor de bază din teoria relaţională, 
structura relaţională a datelor, limbajului SQL. 

 


