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BAZE DE DATE NERELAȚIONALE 

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 

IV (învăţământ cu 
frecvenţă) 

8 E 
S – unitate de 

curs de 
specialitate 

A - unitate de 
curs 

opțională 
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 45  30 45 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

Înţelegerea modelului relaţional de date şi a limbajelor de acces, 
familiarizarea cu procesul de proiectare a bazelor de date, în 
special, cu proiectarea conceptuală şi logică, folosind structuri 
normalizate, precum şi cu unele implementări mai importante ale 
SGBD-urilor comerciale. 

Conform competenţelor Obţinerea cunoştinţelor teoretice şi practice suficiente pentru a 
proiecta baze de date logic noncontradictorii 

 
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 

http://www.utm.md/
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 Identificarea și definirea conceptelor, teoriilor și metodelor de științe 
fundamentale și aplicative suport pentru ingineria tehnologiilor 
informaționale.  

 Explicarea soluțiilor inginerești prin utilizarea tehnicilor, conceptelor și 
principiilor din științele exacte și aplicative . 

 Rezolvarea prob-lor 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.  

 Identificarea și aplicarea metodelor și algoritmilor învățați pentru probleme 
tip ale științelor fundamentale și aplicative. 

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, sto care și procesare date în corespundere cu necesitățile unei 
organizații 

C5  Privind arhitectura și infrastructura sistemelor de calcul  

 Identificarea și definirea de componente arhitecturale hardware, software și 
de comunicații, precum și celor necesare la descrierea unei infrastructuri de 
calcul. 

 Explicarea interacțiunii și funcționării componentelor arhitecturale și de 
infrastructură. 

 Aplicarea metodelor de bază pentru specificarea de soluții arhitecturale și de 
infrastructură pentru probleme tipice de calcul. 

 Utilizarea de criterii și metode de evaluare a caracteristicilor funcționale și 
nefuncționale ale componentelor de sistem . 

  Implementarea unei soluții arhitecturale și de infrastructură în baza unor 
constrângeri enunțate de proiect. 

 Identificarea componentelor hardware, software și de comunicații destinate 
aplicațiilor specifice domeniului selectat. 

Competenţe CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale  
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transversale 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 metodelor de proiectare şi normalizare a bazelor de date 
Însuşirea limbajului bazelor de date SQL 
Însuşirea unor noţiuni de securitate a datelor 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Acoperiri. Mulţimi echivalente de dependenţe funcţionale. Acoperiri 
nonredundante. Algoritmul NONREDUN. 

6  

T2. Proiectarea logică a bazelor de date.  Schema bazei de date şi 
proprietăţile ei. Prezumţia schemei universale. Proprietatea 
joncţiunii fără pierderi. Teorema lui Haze. Descompunerea relaţiilor 
cu conservarea dependenţelor. 

2  

T3. Forme normale cu dependenţe funcţionale. Anomalii şi redundanţe. 
Normalizarea bazelor de date. Forma normală unu. Forma normală 
doi. 

4  

T4. Normalizarea prin descompunere. Principiul normalizării prin 
descompunere. Algoritmi de normalizare prin descompunere. 

2  

T5. Normalizarea prin sinteză. Dezavantajele normalizării prin 
descompunere. Principiile normalizării prin sinteză. Algoritmul de 
sinteză. 

2  

T6. Dependente multivaloare. Generalităţi. Proprietăţi ale 
dependenţelor multivaloare. Teorema lui Fagin 

2  

T7. Reguli de inferenţă ale dependenţelor multivaloare. Regulile DM1-
DM7. Reguli de inferenţă mixte. Completitudinea regulilor de 
inferenţă a dependenţelor multivaloare. 

2  

T8.  Baza dependenţelor multivaloare. Noţiunea de bază a 
dependenţelor. Problema calităţii de membru. Algoritmul DEPBASIS. 

2  

T9. Aspecte adiţionale a dependenţelor multivaloare. Dependenţe 
multivaloare incluse. Dependenţe multivaloare noncontradictorii. 
Acoperiri nonredundante cu dependenţe multivaloare.   

2  
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T10. Forma normala cu dependenţe multivaloare. Forma normală patru. 
Corelaţia dintre forma normală Boyce-Codd şi forma normală patru. 

2  

T11.  Dependenţe joncţiune. Generalităţi. Dependenţe joncţiune 
complete şi incluse. Testarea dependenţelor joncţiune. Tablouri. Un 
algoritm de testare a dependenţelor joncţiune. 

4  

Total prelegeri: 30  

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica seminarelor 

T1. Acoperiri. Mulţimi echivalente de dependenţe funcţionale. Acoperiri 
nonredundante. Algoritmul NONREDUN. 

6  

T2. Proiectarea logică a bazelor de date.  Schema bazei de date şi 
proprietăţile ei. Prezumţia schemei universale. Proprietatea 
joncţiunii fără pierderi. Teorema lui Haze. Descompunerea relaţiilor 
cu conservarea dependenţelor. 

6  

T3. Forme normale cu dependenţe funcţionale. Anomalii şi redundanţe. 
Normalizarea bazelor de date. Forma normală unu. Forma normală 
doi. 

6  

T4. Normalizarea prin descompunere. Principiul normalizării prin 
descompunere. Algoritmi de normalizare prin descompunere. 

4  

T5. Normalizarea prin sinteză. Dezavantajele normalizării prin 
descompunere. Principiile normalizării prin sinteză. Algoritmul de 
sinteză. 

4  

T6. Dependente multivaloare. Generalităţi. Proprietăţi ale 
dependenţelor multivaloare. Teorema lui Fagin 

4  

T7. Reguli de inferenţă ale dependenţelor multivaloare. Regulile DM1-
DM7. Reguli de inferenţă mixte. Completitudinea regulilor de 
inferenţă a dependenţelor multivaloare. 

2  

T8.  Baza dependenţelor multivaloare. Noţiunea de bază a 
dependenţelor. Problema calităţii de membru. Algoritmul DEPBASIS. 

4  

T9. Aspecte adiţionale a dependenţelor multivaloare. Dependenţe 
multivaloare incluse. Dependenţe multivaloare noncontradictorii. 
Acoperiri nonredundante cu dependenţe multivaloare.   

3  

T10. Forma normala cu dependenţe multivaloare. Forma normală patru. 
Corelaţia dintre forma normală Boyce-Codd şi forma normală patru. 

2  

T11.  Dependenţe joncţiune. Generalităţi. Dependenţe joncţiune 
complete şi incluse. Testarea dependenţelor joncţiune. Tablouri. Un 
algoritm de testare a dependenţelor joncţiune. 

4  

Total prelegeri: 45  
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15.  Дж. Мартин. Организация баз данных в вычислительных системах. М. 

Мир, 1980. 
16. Т. Тиори, Дж. Фрай. Проектирование структур баз данных. М. Мир, 1985. 
17.  В.Н. Четвериков и др. Базы и банки данных. М. Высшая школа, 1987. 
18.   В. Бойко, В. Савинков. Проектирование баз данных информационных 

систем. М. ФиС., 1989. 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30%  40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri, lucrări practice  şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii structurilor de date și algoritmilor precum 
şi a deferitor tehnici de programare. 

 


