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PROGRAMAREA ÎN WINDOWS 

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, Programarea Orientată pe 
Obiecte, Structuri de date și algoritmi, Programarea interactivă,  Sisteme bazate pe 
cunoștințe. 

Conform 
competenţelor 

Algoritmizarea problemelor, logica matematică, metode și instrumente matematice, 
tehnice și de programare, pentru înțelegerea și elaborarea componentelor unui program 
pilotat de evenimente, 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 

CP2. Utilizarea sistemelor informatice de prelucrare şi gestiune a datelor. 
 Explicarea rolului şi utilităţii sistemelor de prelucrare şi gestiune a datelor în 
domeniul specializării. 
 Utilizarea limbajelor de programare, structurilor de date şi tehnicilor moderne de 
modelare asistată de calculator. 
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de apreciere a caracteristicilor  şi a 
calităţilor sistemelor  informaţionale. 
 Proiectarea şi dezvoltarea de programe folosind limbaje de nivel înalt. 
 Cunoştinţe de strictă actualitate privind structura şi modul de funcţionare  a 
sistemelor informatice în general. 

Competenţe 
transversale 

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 
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6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Familiarizarea studenților cu principiile și conceptele de bază ale programării bazate pe 

evenimente și sistematizarea noilor cunoștințe; 

Asimilarea tehnicilor și mecanismelor de lucru, împreună cu cele mai utilizate elemente GUI 

atunci când se creează aplicații, bazate pe ferestre; 

Dezvoltarea și îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților studenților atunci când practică 

activități suplimentare, care sunt necesare pentru noi cunoștințe și abilități; 

Sumarizarea cunoștințelor și a aplicării lor practice în rezolvarea problemelor reale. 

Obiectivele 
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 de grup.  
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Scopul și obiectivele cursului. Cerințe și necesități. 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. 

4  

T2 Funcțiile WinMain şi WndProc. Apelurile de funcţii. Identificatori cu 
majuscule. Noi tipuri de date. Variabilele handle. Notaţia ungară. Punctul de 
intrare în program. 

4  

T3. Afişarea textului. Zona client. Desenarea şi redesenarea. Mesajul WM_PAINT. 
Dreptunghiuri valide şi invalide. Interfaţa GDI. Funcţia TextOut. Contextul de 
dispozitiv. 

6  

T4. 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. 

6  

T5. 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 

2  
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virtuale de taste. Starea tastelor de modificare. Utilizarea mesajelor de acţionare 
a tastelor. 

T6. Mouse-ul. Elemente de bază despre mouse. Funcţia GetSystemMetrics 
Parametrul SM_SWAPBUTTON. Zona senzitivă a indicatorului de mouse. 

2  

Total prelegeri: 24  

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Introducere în platforma MS.Net și alegerea unui mediu vizual de dezvoltare 
software 

2  

LL2. Fereastra principală a unei aplicaţii 2  

LL3. Interfaţa dispozitivelor grafice. 2  

LL4. Linii, suprafețe pline și Curbe Bezier 2  

LL5. Tastatura 2  

LL6. Mouse-ul 2  

Total lucrări de laborator/seminare: 12  
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Charles Petzold. Programing Windows. Fifth Edition. The definitive guide to the Win32 
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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 

Suplimentare 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 
7. Florica Moldoveanu, Gabriel Hera. Programarea aplicaţiilor Windows, - Editura Teora, 

Bucureşti, 1994 
   

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, lucrări de laborator. 
Demonstrarea la examinare finală a cunoaşterii elementelor funcționale, modelelor dinamice tipice, funcțiilor 
de transfer ale sistemului, metodelor de analiză a proprietăților sistemului automat: stabilității și 
performanțelor. 

 


