
                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

MD-2045, CHIŞINĂU, STR. STUDENȚILOR, 9/7, TEL: 022 50-99-01 | FAX: 022 50-99-05, www.utm.md  

TEHNOLOGII WEB 

1. Date despre unitatea de curs/modul  

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

Catedra/departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0613.5 Informatică Aplicată 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă) 3 E de specialitate 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 aplicaţii 

120 15 45 - 15 45 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Programarea calculatoarelor, Structuri de date şi algoritmi, Programarea 
procedurală,  Reţele de calculatoare, Programarera  Obiect Orientată 

Conform competenţelor Bazele programării procedurale și obiect orientată, cunoștința cu 
algoritmizarea problemelor,  inițierea în rețele de calculatoare. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi calculator. 
La fel este de dorit și posibilitatea de a conecta calculatorul la internet pe parcursul lecțiilor. 

Laborator/ 
seminar 

Studenţii vor perfecta lucrările în laborator conform condiţiilor și variantelor impuse de 
indicaţiile metodice și vor prezenta profesorului în format electronic. Termenul de predare a 
lucrării de laborator – două săptămâni după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere 
a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./două săptămâni de întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 

 

CP2.  Utilizarea limbajelor de nivel înalt în sistemele informatice de tratare şi gestiune a 
datelor. 
CP2.1 Cunoştinţe de strictă actualitate privind structura şi modul de funcţionare  a 
sistemelor informatice în general. 
CP2.3 Utilizarea limbajelor de programare, structurilor de date şi tehnicilor moderne de 
modelare asistată de calculator. 
CP2.5 Proiectarea şi dezvoltarea de programe folosind limbaje de nivel înalt. 

CP3.  Proiectarea componentelor software. 
CP3.1 Capacitatea de a proiecta, dezvolta şi întreţine produse software în diferite domenii 

în baza  tehnologiilor moderne de prelucrare a informaţiei. 

http://www.utm.md/
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CP3.2 Proiectarea, dezvoltarea, exploatarea, mentenanţa sistemelor software cu aplicaţii în 
prelucrarea automată a informaţiilor. 

CP5. Utilizarea sistemelor inteligente. 
CP5.1 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor din domeniul sistemelor 

inteligente informatice. 
CP5.5 Dezvoltarea tehnicilor şi a programelor bazate pe inteligenţă artificială. 
CP6. Interpretarea și întocmirea aplicaţiilor informatice. 
CP6.2 Proiectarea şi utilizarea aplicaţiilor de prelucrare a informaţiilor cu baze de date. 
CP6.5 Proiectarea, realizarea, mentenanţa şi evaluarea  sistemelor informatice 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Scopul disciplinei este de a oferi studenţilor cunoştinţele teoretice şi instrumentele practice 
necesare pentru utilizarea tehnologiilor WEB. 

Obiectivele 
specifice 

În cadrul prelegerilor se studiază limbajul de marcare a textului HTML, cu ajutorul căruia pot fi 
create paginile web; crearea paginilor Web folosind paginilor de stil în cascadă (CSS); crearea 
unui site dintr-un set de pagini HTML; utilizarea scripturilor JavaScript în pagini web. Sunt 
predate metode de programare pe server; arhitectura principală lui CGI; programele CGI 
elaborate în Perl și PHP, activarea şi executarea lor. O parte din curs ocupă studierea 
tehnologiilor WEB2 și anume: AjAX, RSS, WEB API.  
 În cadrul lucrărilor de laborator sunt dezvoltate deprinderile studenţilor de a utiliza metode şi 
tehnici de creare a paginilor Web, aplicarea scripturilor JavaScript în pagina web. Sunt aplicate 
metode de programare pe server şi intercomunicarea părţilor serverului şi a clientului. Sunt 
studiate metodele de utilizare a tehnicilor web2.. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
 

Tematica prelegerilor 

T1. HTML, noţiuni generale, utilizarea. Crearea documentului HTML. 2  

T2. CSS. Crearea paginilor WEB folosind tabele de stiluri în cascadă (Cascaded 
Style Sheets - CSS). Formatarea şi aranjarea conţinutului paginii cu autorul CSS. 

2  

T3. JavaScript. Utilizarea JavaScript în documentele HTML. 3  

T4. Interacţiunea cu server. Crearea formelor, tag FORM, atributele lui. CGI – 
Common Gateway Interface, metoda de transferare a datelor din formă pe 
server; programarea din partea serverului. 

2   

T5. AJAX. Elementele tehologiei date. Scriptul JavaScript, programul pe server, 
regim asinhron. 

2  

T6. WEB 2. Tehnologiile web2. Application Program Interfaces (APIs); 
Asynchronous Javascript and XML (Ajax). 

2  

T7. Semantic Web. Planul de dezvoltare a Internetului, perspective. 2  

Total prelegeri: 15  

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. HTML, noţiuni generale, utilizarea. Crearea documentului HTML. 6  

LL2. CSS. Crearea paginilor WEB folosind tabele de stiluri în cascadă (Cascaded 
Style Sheets - CSS). Formatarea şi aranjarea conţinutului paginii cu autorul 
CSS. 

6  

LL3. JavaScript. Utilizarea JavaScript în documentele HTML. 8  
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LL4. CGI – Common Gateway Interface, metoda de transferare a datelor din 
formă pe server; programarea din partea serverului. 

8  

LL5. AJAX. Elementele tehologiei date. Scriptul JavaScript, programul pe server, 
regim asinhron. 

9  

LL6. PHP + MySQL. 8  

Total lucrări de laborator/seminare: 45  
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. http://www.w3.org/  
2. http://www.w3.com/ 
3. http://www.htmlcodetutorial.com/ 
4. http://www.mcli.dist.maricopa.edu/tut/lessons.html 
5. http://www.htmltutorials.ca/ 
6. http://www.w3schools.com/html/default.asp 
7. http://www.pageresource.com/cgirec/ctutors.htm 
8. http://www.esosoft.com/support/webhosting/tutors/cgi.html 
9. Carcea L., Bobicev V. Limbajul Perl. Ciclul de prelegeri. UTM, Chişinău, 2010, 48p.  

 

9. Evaluare 

Curentă 
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 cunoştinţelor teoretice şi competențelor practice necesare 
pentru utilizarea tehnologiilor WEB. 
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