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PROGRAMAREA PILOTATĂ DE EVENIMENTE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică 

Catedra/departamentul Ingineria Software și Automatică 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 526.2 Tehnologii Informaţionale 

Anul de studiu Semestrul 
Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă la zi); 
III (învăţământ cu frecv. redusă) 

4; 
5 

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 Teză de an Studiul materialului teoretic Pregătire aplicaţii 

120 30 30 0 30 30 

120 12 10 0 50 48 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform 
planului de 
învăţământ 

Pentru a atinge obiectivele cursului studenţii trebuie să posede abilităţi dezvoltate în cursurile 
Matematica discretă, Teoria probabilității și informației, Programarea calculatoarelor, 
Programarea în limbajul C++, Structuri de date și algoritmi, Limbaje formale și compilatoare. 

Conform 
competenţelor 

Cunoștințe generale privind structura calculatoarelor, stucturile de date si structurarea 
algoritmica a programelor, modurile de funcţionare a dispozitivelor numerice. 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

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

Laborator Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. Termenul 
maximal de predare a lucrării de laborator – 2 săptămâni după finalizarea acesteia.  

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C3 Competențe 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. 

C4 Competențe privind metodele și tehnologiile de dezvoltare software 
C4.1 Identificarea și definirea conceptelor și metodelor focusate pe procesul de 
dezvoltare, implementare și utilizare a software-ului;  
C4.2 Explicarea conceptelor și metodelor folosite pentru dezvoltarea, implementarea și 
utilizarea software-ului;  
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C4.3 Aplicarea limbajelor de programare, a mediilor de modelare și dezvoltare, a 
metodologiilor pentru crearea de software; 
C4.4 Utilizarea de criterii și metode de evaluare a procesului de elaborare a sistemelor 
din punct de vedere al calității și performanțelor;  
C4.5 Dezvoltarea și implementarea de software pentru probleme concrete din diverse 
domenii ale activității umane. 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectiv general Introducerea studenților în paradigma programării pilotate de evenimente. 

Obiective specifice 1. Învățarea principiilor, termenilor, instrumentelor și tehnologiilor principale pentru 

crearea programelor software în mediul de programare bazat pe evenimente;  

2. Dobândirea abilităților începătorilor pentru aplicarea instrumentelor de programare 

vizuală în mediul integrat de dezvoltare și, prin urmare, extinderea cunoștințelor și 

abilităților studenților pentru comunitatea IT;  

3. Dezvoltarea abilităților de gândire algoritmică, construite consecutiv cu abilități pentru 

crearea de aplicații software pilotate de evenimente cu interfață grafică simplificată; 

4. Încurajarea studenților în cercetarea și aplicarea creativității din abilitățile de 

cunoștințe dobândite pentru realizarea de proiecte și crearea de aplicații desktop cu 

GUI bazat pe ferestre atunci când rezolvă probleme reale practice; 

5. Formarea de cunoștințe și abilități pentru analiza și compararea punctelor de vedere 

diferite și rezolvarea problemelor în diferite variante; 

6. Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă și colaborarea în dezvoltarea proiectelor.  

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ cu 
frecvenţă la zi 

cu frecvenţă 
redusă 

Tematica prelegerilor 

Tema 1. Introducere. Scopul și obiectivele cursului. Cerințe și necesități. 
Platforma MS.Net. Medii interactive vizuale de dezvoltare a produselor program. 
Noțiuni primare din programarea pilotată de evenimente. Scurt istoric. Interfaţa 
grafică cu utilizatorul (GUI). Conceptele şi fundamentele GUI. Consecvenţa 
privind interfaţă cu utilizatorul. Avantajul oferit de multitasking. Gestionarea 
memoriei. Interfaţa grafică independentă de dispozitiv. Apelurile de funcţii. 
Programarea orientată pe obiecte. Arhitectura bazată pe mesaje. Punctul de 
intrare în program. Procedura de fereastră. 

4 2 

Tema 2. Programul „Hello, world!" şi programul HelloWin. Funcțiile WinMain şi 
WndProc. Apelurile de funcţii. Identificatori cu majuscule. Noi tipuri de date. 
Variabilele handle. Notaţia ungară. Punctul de intrare în program. Înregistrarea 
clasei de fereastră. Crearea ferestrei. Afişarea ferestrei. Redesenarea zonei 
client. Ciclul de mesaje. Structura de tip MSG. Tipul de date POINT. Funcţiile 
GetMessage, TranslateMessage, DispatchMessage. Procedura de fereastră - 
funcţia WndProc. Prelucrarea mesajelor. Mesajele WM_CREATE, WM_PAINT şi 
WM_DESTROY. Redarea unui fişier de sunet. 

2 1 

Tema 3. Afişarea textului. Zona client. Desenarea şi redesenarea. Mesajul 
WM_PAINT. Dreptunghiuri valide şi invalide. Interfaţa GDI. Funcţia TextOut. 
Contextul de dispozitiv. Obţinerea unei variabile handle a contextului de 
dispozitiv. Tipul PAINTSTRCUT. Funcţia TextOut. Metode de mapare. MM_TEXT. 
Regiuni de decupare. Fontul sistem SYSTEM_FONT. Dimensiunile unui caracter. 
Funcţia GetTextMetrics. Tipul TEXTMETRIC. Formatarea textului. Funcţia 
GetSystemMetrics. Parametrul PitchAndFamily. Funcţia SetTextAlign. 

2 1 
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Dimensiunea zonei client. Macroinstrucţiunile LOWORD şi HIWORD. Barele de 
derulare. Domeniul şi poziţia unei bare de derulare. Funcțiile SetScrollRange 
(hwnd, iBar, iMin, iMax, bRedraw), SetScrollPos (hwnd, iBar, iPos, bRedraw). 
Mesaje de la barele de derulare. Structurarea programului pentru desenare. 

Tema 4. Noţiuni elementare de grafică. Interfaţa pentru dispozitivele grafice (GDI 
- Graphics Device Interface). Filozofia GDI. Structura GDI. Tipuri de apeluri de 
funcţii. Primitive GDI. Contextul de dispozitiv. Obţinerea variabilei handle a DC. 
Obţinerea informaţiilor despre DC. Funcţia GetDeviceCaps. Obţinerea 
informaţiilor despre dimensiunile dispozitivilui. Obţinerea informaţiilor despre 
culori. Tipul COLORREF RBG (r, g, b). Atributele contextului de dispozitiv. Salvarea 
contextului de dispozitiv. Desenarea liniilor. Dreptunghiuri de încadrare. Curbe 
Bezier. Folosirea peniţelor de stoc. Umplerea golurilor. Funcţiile SetBkColor, 
SetBkMode. Moduri de desenare. Desenarea suprafeţelor pline. Pensule 
„haşurate". Moduri de mapare. Coordonate de dispozitiv şi coordonate logice. 
Vizorul şi fereastra. Moduri de mapare „metrice". Moduri de mapare proprii. 

4 2 

Tema 5. Tastatura. Elemente de bază. Ignorarea tastaturii. Cursorul de intrare. 
Acţionări de taste şi caractere. Mesajele privind tastatura: acţionări de taste şi 
„caractere". Taste obişnuite şi taste de sistem. WM_KEYDOWN, 
WM_SYSKEYDOWN, WM_KEYUP, WM_SYSKEYUP. Variabila lParam. Coduri 
virtuale de taste. Starea tastelor de modificare. Utilizarea mesajelor de acţionare 
a tastelor. Adăugarea logicii de tratare a mesajului WM_KEYDOWN. 
Transmiterea mesajelor. Mesaje caracter. Mesajul WM_CHAR. Mesaje pentru 
„caractere moarte". Examinarea mesagelor de la tastatură. Cursorul de editare 
(CARET). Funcţii pentru cursorul de editare. Setul de caractere ANSI. OEM, ANSI 
şi fonturile. Folosirea blocului de taste numerice. Soluţia. 

4 1 

Tema 6. Mouse-ul. Elemente de bază despre mouse. Funcţia GetSystemMetrics 
Parametrul SM_SWAPBUTTON. Zona senzitivă a indicatorului de mouse. Mesaje 
în zona client BUTTONDOWN, UP și DBLCLK. Mesaje non-client. Măştile 
MK_LBUTTON, MK_MBUTTON, MK_RBUTTON, MK_SHIFT, MK_CONTROL. 
Operaţii de prelucrare a mesajelor de la mouse. Prelucrarea tastelor de 
modificare. Mesaje generate în afara zonei client. Mesajul de testare a poziţiei. 
Mesajele generează mesaje. Verificarea poziţiei. Programul CHECKER. Adăugarea 
unei interfeţe cu tastatura la programul CHECKER. Folosirea ferestrelor 
descendent pentru verificarea poziţiei. Ferestre descendent în programul 
CHECKER. Capturarea mouse-ului. 

2 1 

Tema 7. Cronometrul. Elemente de bază despre cronometre. Sistemul şi 
cronometrul. Folosirea cronometrului: trei metode. Prima metodă. Ce să facem 
dacă nu avem la dispoziţie nici un cronometru. A doua metodă. A treia metodă. 
Folosirea cronometrului pentru implementarea unui ceas. Poziţionarea şi 
dimensionarea ferestrelor popup. Obţinerea orei şi a datei. Internaţionalizarea. 
Implementarea unui ceas analogic. Animaţii. 

2 1 

Tema 8. Controale de tip fereastră descendent. Clasa button. Crearea ferestrelor 
descendent. Descendenţii vorbesc cu părinţii. Părinţii vorbesc cu descendenţii. 
Butoane de apăsare. Casete de validare. Butoane radio. Casetele de grup. 
Modificarea textului unui buton. Butoane vizibile şi butoane activate. Butoane şi 
cursorul de intrare. Controale şi culori. Culorile de sistem. Culorile butoanelor. 
Mesajul CTLCOLORBTN. Butoane desenate de proprietar. Clasa static. Clasa 
scrollbar. Interfaţa automatizată cu tastatura. Subclasarea ferestrelor. Colorarea 
fondului. Colorarea barelor de derulare și a textului static. Clasa edit. Stilurile 
clasei edit. Înștiințarea controalelor de editare. Folosirea controalelor de editare. 

4 1 
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Mesaje către un control de editare. Clasa listbox. Stilurile casetelor listă. 
Introducerea șirurilor de caractere în casetele listă. Selectarea și extragerea 
intrărilor. Recepționarea mesajelor de la casetele listă. Listarea fişierelor. 
Folosirea codurilor pentru atributele fişierelor. Ordonarea listei de fişiere. 

Tema 9. Resurse. Pictograme, cursoare, imagini bitmap şi şiruri de caractere. 
Compilarea resurselor. Pictograme şi cursoare. Editorul de imagini. Folosirea 
pictogramelor în programe. Folosirea cursoarelor alternative. Imagini bitmap: 
picturi în pixeli. Folosirea imaginilor bitmap şi a pensulelor. Şiruri de caractere. 
Folosirea resurselor pentru şiruri de caractere. Folosirea şirurilor de caractere cu 
funcţia MessageBox. Resurse definite de utilizator. 

2 1 

Tema 10. Meniuri şi taste de accelerare. Structura meniurilor. Şablonul 
meniurilor. Referirea unui meniu în program. Meniuri şi mesaje. Modul de 
folosire a meniurilor. Meniuri derulante „plutitoare". Folosirea meniului de 
sistem. Modificarea meniului. Alte comenzi pentru meniuri. Folosirea imaginilor 
bitmap în meniuri. Metode de creare a imaginilor bitmap pentru meniuri. 
Contextul de dispozitiv în memorie. Crearea unei imagini bitmap cu text. Scalarea 
imaginilor bitmap. Compunerea meniului. Adăugarea unei interfeţe cu tastatura. 
Taste de accelerare. Reguli privind atribuirea tastelor de accelerare. Tabelul de 
acceleratori. Încărcarea tabelului de acceleratori. Convertirea mesajelor de la 
tastatură. Recepţionarea mesajelor de accelerare. Programul POPPAD cu meniu 
şi acceleratori. Activarea articolelor de meniu. Prelucrarea opţiunilor de meniu. 

4 1 

Total prelegeri: 30 12 

Tematica lucrărilor de laborator 

Laborator 1. Introducere în platforma MS.Net și alegerea unui mediu vizual de 
dezvoltare software 

4 1 

Laborator 2. Fereastra principală a unei aplicaţii 4 2 

Laborator 3. Interfaţa dispozitivelor grafice 4 2 

Laborator 4. Linii, suprafețe pline și Curbe Bezier 4 1 

Laborator 5. Tastatura, mouse-ul și cronometrul 2 1 

Laborator 6. Ferestre descendent: butoane, casete de validare, ferestre de 
dialog. 

2 1 

Laborator 7. Programarea laboratoarelor 1 - 6 în limbajul C#. 10 2 

Total lucrări de laborator: 30 10 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Charles Petzold. Programing Windows. Fifth Edition. The definitive guide to the Win32 API. 
Microsoft Press, 2002, 1105 pp. 

2. Charles Petzold. Programarea în Windows 95, - Editura Teora, Bucureşti, 1996, 1062 pp. 
3. Ciclu de prelegeri la disciplina “Programarea în Windows”, Varianta de calculator. UTM, bloc 3, 

506 
4. V.Beşliu ş.a. Îndrumar metodic pentru lucrări de laborator la disciplina “Programarea în 

Windows”, UTM, 2006 
5. Doru Turturea. Programarea aplicaţiilor Windows în limbajul C. Editura Tehnică, Bucureşti, 

1995, 540 pp.  
6. Peter Norton, Paul Yao. Windows 3.1 Advanced Programming Techniques. – Sybex, 1992 
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Suplimentar
e 

1. Stephen Ferg. Event-Driven Programming: Introduction, Tutorial, History. 
http://Tutorial_EventDrivenProgramming.sourceforge.net (08.07.2017) 

2. Bertrand Meyer. TOUCH OF CLASS. Learning to Program Well with Objects and Contracts. 
Sptinger,  http://touch.ethz.ch/ (08.07.2017) 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Evaluarea 1 Evaluarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitate la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări şi lucrări de laborator; 

 


