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FORMAREA ȘI PRELUCRAREA BAZELOR DE DATE 
 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Textile și Poligrafie   

Catedra/departamentul Modelarea și Tehnologia  Confecţiilor Textile și din Piele 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 710.1 Ingineire şi management în textile (îmbrăcăminte, încălţăminte şi 
articole din piele) 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
II (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

3; 
3. E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
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 aplicații 

Secția zi -120 - 60/- - 20 40 

Secția fr.- 120 - 12/-  - 108 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Tehnologii informaționale, Statistica, Macroeconomie și Microeconomie, 
Bazele ingineriei și managementului sistemelor de producție 

Conform competenţelor Posedarea cunoștințelor și abilităților de lucru pe calculator. Cunoașterea 
noțiunilor teoretice de la disciplinele anterioare. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

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 

 • să cunoască algoritmii de creare şi de editare a tabelelor;  

 • să distingă sarcinile legate de modificarea structurii bazei de date; 

 • să desluşească utilizarea formularelor; 

 • să identifice metode de creare şi utilizare a interogărilor; 

 • să creeze interogări cu operatori logici şi de comparare. 
• sa cunoască algoritmii de creare şi utilizare a rapoartelor. 

Competenţe 
transversale 

- 

 
 

 

 

http://www.utm.md/
http://utm.md/studii/planuri/2016/fiu/plan%20IMT%20zi.pdf
http://utm.md/studii/planuri/2016/fiu/plan%20IMT%20zi.pdf
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6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Familiarizarea studenţilor cu posibilităţile şi tehnicile de lucru a sistemului de 
gestionare a bazelor de date MS Access,  care include descrierea unor elemente 
necesare şi suficiente pentru elaborarea proiectelor BD. 

Obiectivele specifice • să aplice metode de creare a tabelelor bazei de date şi să întreţină legătura între 

ele; 

• să modifice şi să formateze informaţia din tabelele bazei de date; 

• să selecteze informația din BD prin intermediul interogărilor; 

• să aplice criterii pentru interogări cu identificări exacte; 

• să prezinte interogări cu identificare într-un interval cu ajutorul operatorului OR şi 

după mai multe câmpuri; 

• să utilizeze calculul valorilor numerice prin intermediul interogărilor; 

• să vizualizeze informația din una sau mai multe tabele corelate utilizând 

formularele; 

• să utilizeze formulare pentru a adăuga o nouă înregistrare, pentru a afişa 

înregistrări; pentru a edita date, pentru a selecta înregistrări;  

• să reprezinte date sub diferite formulare și în formă grafică (de diagrame); 

• să adopte și să editeze tipurile de rapoarte; 

• să stabilească alegerea soluțiilor optime de lucru; 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

L.L.1. Principiile proiectării  bazelor de date cu aplicaţii MS Access. Modalităţi de  
crearea a tabelelor. Utilizarea barei de meniuri şi a intrumentelor barei Object. 
Stabilirea obiectivelor bazei de date. Proiectarea  unei baze de date. Crearea 
tabelelor prin intrăducere de date (Datasheet).   

8 1 
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L.L.2. Proiectarea  şi crearea unei baze de date personalizate.  
Creare tabel în modul de vizualizare proiect (Design). Stabilirea condiţiilor de 
validare. Lucrul cu câmpuri. Lucrul cu tabele: Introducerea, ştergerea unei 
înregistrări dintr-un tabel. Editarea textelor. Aranjarea coloanelor. 
Îngheţarea/dezgheţarea coloanelor 

12 4 

L.L. 3. Tipuri de interogări. Crearea obiectelor de tip  Cereri (Queries).  Creare 
interogare utilizând expertul (wizard). 

8 1 

L.L. 4. Creare şi utilizare a   formularelor (Forms). Caracteristici şi proprietăţi. 
Crearea formularelor folosind instrumentul AutoForm. Crearea formularelor 
folosind expertul (un program  wizard). Crearea formularelor în modul de 
vizualizare proiect (Design). 

12 1 

L.L.5. Crearea şi proiectarea rapoartelor. Prezentarea formatată a informaţiei cu 
totaluri pentru grupuri de înregistrări.  Creare raport utilizând expertul (program 
wizard). Creare raport în modul de vizualizare proiect (Design). Utilizarea  
secţiunilor,  utilizarea controalelor şi butoanelor din caseta de instrumente. 
Aranjarea informaţiilor. Stabilirea proprietăţilor. Efectuarea de calcule în rapoarte. 
Schimbarea opţiunilor de configurare a paginii. Tipărirea informaţiilor. 

12 4 

L.L.6. Îmbunătăţirea aspectului formularelor şi rapoartelor. Formatarea unui 
formular sau a unui raport cu ajutorul funcţiei AutoFormat. Adăugarea de linii şi 
dreptunghiuri. Modificarea grosimii liniei, modificarea culorii liniei, de umplere, a 
textului. Alinierea şi gruparea controalelor. 

8 1 

Total lucrări de laborator: 60 12 

 
8. Referinţe bibliografice 
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6. Suporturi educaționale electronice: https://support.office.com//... Download- Microsoft 
Office Access-2016-training. 

7. Tutoriale on-line: Microsoft Office Access 2016 

Suplimentare 1. Cerghizan, M.A., Introducere în Access. Ed. Tehnică. Bucureşti. 1995.  
2. Керри Н., Мишель Р. Библия пользователя Access. третье издание. Изд. Диалектика  
Киев. 199б.  
3. Ilie Coandă, ACCESS Ghid de iniţiere. Proiectarea şi utilizarea Bazelor de Date. Ed. Evrica, 
Chişinău, 2001. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 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 privind formarea și prelucrarea bazelor de date. 
 


