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PROGRAMAREA APLICAŢIILOR MOBILE 

1. Date despre unitatea de curs/modul  

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

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 

III (învăţământ cu frecvenţă) 6 E de specialitate obligatorie 3 
 

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 

90 24 12 - 28 26 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

Matematica computațională, Programarea Calculatoarelor, Ingineria 
calculatoarelor și produse program, Programare procedurală, Programarea 
orientată pe obiecte, Tehnici avansate de programare, Programarea interactivă, 
Sisteme bazate pe cunoștințe. 

Conform competenţelor Algoritmizarea problemelor, logica matematică, bazele procesării limbajului 
natural, metode de învățare automată, crearea bazelor de cunoștințe. 

 

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 

CP1.  Înțelegerea fenomenului de avansare a tehnologiilor informatice în activitățile 
societății mane pe toate dimensiunile. Sesizarea necesităților de dezvoltarea a 
instrumentelor informatice conforme nivelului de dezvoltare ale componentelor tehnologice 
respective.  
Identificarea și implementarea instrumentelor respective ale conceptelor și metodelor 
științifice din domeniul informaticii, informatică aplicată, managementul sistemelor 
informaționale, tehnologia informației și comunicațiilor;. 
Realizarea aspectelor teoretice privind lărgirea ariei de utilizare a instrumentelor informatice 
prin identificare instrumentelor corespunzătoare  (structuri de date, algoritmi, metode, 
tehnici, modele, etc.) pentru asigurarea funcționalităților aplicațiilor software respective 
domeniilor de cercetare 
CP2.  Conceperea, proiectarea, implementarea tehnicilor de dezvoltarea a aplicațiilor SOFT 
pe diverse dispozitive specifice componentelor HARD și SOFT din domeniul tehnologiilor 
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informaționale. 
Descrierea componentelor structurale și funcționale de bază ale aplicațiilor pe dispozitive 
portative (software standard și specifice, hardware și de comunicații). 
Explicarea și înțelegerea destinației, interacțiunii și funcționării componentelor software, 
hardware și de comunicații în calitate de furnizori de date - informații. 
Adaptarea unor componente software de nivel universal standard, precum și elaborarea  
unor elemente – componente complementarea software specifice domeniului cercetării prin 
implicarea metodelor de proiectare, limbaje de programare și descriere hardware, algoritmi, 
structuri de date, protocoale și tehnologii.  
Exploatarea, implicarea metodelor și tehnicilor de soluționare a problemelor din domeniu,  
utilizând unelte moderne de proiectare asistată de calculator. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura îndeplinirea 
sarcinilor profesionale. 

CT2. Demonstrarea capacităţii de lucru în echipă, identificarea rolurilor şi responsabilităţilor 
individuale şi comune,  luarea deciziilor si atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Scopul disciplinei este de a oferi studenţilor cunoştinţe teoretice şi practice în conceperea şi 
crearea aplicaţiilor mobile. 

Obiectivele 
specifice 

Obiectivele disciplinei sunt de a da studenților cunoștinţe în domeniile: 
- multimedia şi realitatea virtuală, 
- dezvoltarea pe web şi pentru web, 
- interacţiunea în limbajul uman, 
- personalizarea, adică adaptarea interfeţelor la caracteristicilor psihice ale fiecărui utilizator, 
- aplicarea elementelor de inteligenţă artificială în interacțiunea om-calculator. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
 

Tematica prelegerilor 

T1. Mediul Eclipse pentru dezvoltarea aplicaţiilor Android. 4  

T2 Tabele, liste, ”Spinner” 4  

T3. Vederi. Intents, Fragments, Meniuri. 4  

T4. Elemente de grafică 4  

T5. Utilizarea fişierelor de tip text la transferuri de date 4  

T6. Crearea bazelor de date SQLite. 4  

Total prelegeri: 24  

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1.,LL2. Determinarea – obţinerea formei analitice a unei funcţii descrise în 
mod tabelar. Regresii liniare şi neliniare 

4  

LL3. Schimb de date cu memoria internă. 2  

LL4. Exemplu – demo: Crearea unei baze de date (3-5 tabele). 2  

LL5. Exemplu – demo: completarea tabelelor cu date preluate din fişiere de tip 
text 

2  

LL6. Exemplu – demo: Operaţii de extragere a datelor din baza de date. 2  

Total lucrări de laborator/seminare: 12  
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8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. John Horton, Android Programming for Beginners, Packt Publishing, BIRMINGHAM – 
MUMBAI, 2015, 698 Pages,  

2. Ryan Hodson, Android Programming Succinctly, Syncfusion Inc. July 2014,  Pages 113 
3. Neil Smyth, Android Studio Development Essentials – Android 6 Edition, : Payload 

Media, 2015, 710 Pages 
4. Ryan Cohen, Tao Wang, GUI  Design for Android Apps, Apress, 2014,  147  Pages 

Suplimentare 1. https://developer.android.com/sdk/installing/studio.html 
2. 6.  https://developer.android.com/sdk/installing/index.html?pkg=adt 

   

9. Evaluare 

Curentă 
Lucrarea de curs Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

40%   60% 

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 crearea unei baze de cunoștințe. 

 


