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TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE 

1. Date despre unitatea de curs/modul  

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

Catedra/departamentul Informatică Aplicată 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

G.01.O.005./Programul de 
studiu 

541.1.Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice  
541.2. Tehnologia  produselor alimentare  
541.3. Tehnologia vinului şi produselor obţinute prin fermentare  
541.4. Inginerie și management în industria alimentară  

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

I (învățământ cu frecvență); 1 

E 

G – unitate de 
curs  

generală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 I (învățământ cu frecvență 

redusă) 
1 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaюii 

F 120 30 30/- - 30 30 

FR 120 8 12/- - 50 50 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Cunoștințe despre Sisteme de Operare, Bazele Tehnoredactării 
computerizate, Bazele calculului tabelar   

Conform competențelor Gestionarea sistemelor de operare, abilității inițiale de tehnoredactare 
textuală și a calculelor tabelare 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector și 
calculator. Nu vor fi tolerate întîrzierile studenților, precum și convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenții vor perfecta rapoarte conform condițiilor impuse de indicațiile metodice. 
Termenul de predare a lucrăгii de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP4. Definirea conceptelor, teoriilor și metodelor pentru utilizarea practică a sistemelor 
informatice și de comunicații a programelor de aplicații corespunzătoare. 

 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea procedeelor de 
utilizare a sistemelor de operare. 

 Aplicarea cunoștințelor și metodelor de bază pentru editarea și procesarea informației 
textuale, tehnoredactarea documentelor. 

 Utilizarea capacităților pentru efectuarea calculelor tabelare.  

http://www.utm.md/
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 Aplicarea cunoștințelor pentru elaborarea prezentărilor și a programelor de aplicații 
corespunzгtoare.    

 Studierea motoarelor de cautare în rețeua internet și crearea paginelor web.  
 

6.  
 
 

Competențe 
profesionale 

CP6. Evaluarea єi asigurarea calității cunoștințelor și aplicarea lor în practică.  
 Însușirea conceptelor principale ale informaticii și ale sistemului de operare Windows. 

  Însușirea conceptelor teoretice referitoare la programul de procesare a textelor Word. 
 Însușirea metodelor speciale de tehnoredactare a textelor.  
 Abilități de creare și redactarea a tabelelor și ilustrarea grafică a informațiiei tabelare.  
 Prezentarea abilităților de lucru cu programul de calcul tabelar, efectuarea calculelor in 

registrele de calcul.  
 Crearea prezentărilor în programul de aplicație Power Point. 
 Utilizarea programului de aplicație Publisher 
 Abilități în utilizarea motoarelor de căutare și crearea paginilor Web.   

Competențe 
transversale 

CT1. Realizarea lucrăгilor de laborator cu utilizarea corectă a surselor bibliografice și 
metodelor specifice, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată, precum 
și susținerea acestora cu demonstrarea capacităților calitative în soluționarea 
diferitor sarcini cu utilizarea cunoєtințelor obținute în domeniu. 

CT3. Identificarea necesității de studiu continuu, cu analiza propriei activități și utilizarea 
eficientă a resurselor de comunicare și formare profesională (Internet, baze de date, 
cursuri on-line etc.), inclusiv folosind limbi străine. 

 

7. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Însușirea și aplicarea cunoștințelor, utilizarea practică a sistemelor informatice și de 
comunicații a programelor de aplicații corespunzătoare. 
 

Obiectivele specifice Să înțeleagă și să utilizeze sistemele informaționale corespunzгtoare.  
Să posede cunoștințe și să le utilizeze de tehnoredactare computerizată a 
documentelor.  
Să utilizeze programul de aplicație Excel pentru efectuarea calculelor și să ilustreze 
informația in mod grafic.  
Să aplice corect procedeele de modelare constructivă a unei prezentări în PowerPoint. 
Să posede abilități de creare a paginilor Web.  

  
 

8. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activitгюilor didactice 

Numărul de ore 

Învățământ 
cu 

frecvență 

Învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T.1. Sistemul de operare Windows. Inițiere în programul de aplicație Microsoft 
Word.  
 

2 

1 

T2. Facilități de prelucrare a textului  2 

T3. Tehnoredactarea documentului la nivel de caracter, paragraf, document 2 

1 T4. Metode speciale de tehnoredactare 2 

T5. Modalități de prelucrare a textului în Word. Înserarea simbolurilor și 2 
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ecuațiilor în documente Word. 

T6. Crearea tabelelor și opțiunile lor de redactare a lor.  
 

2 

1 
T7. Ilustrarea informației tabelare prin grafuri și opțiunea lor de redactare.  2 

T8. Programul de aplicație de calcul tabelar Excel  2 

1 T9. Lucru cu foile de calcul. Introducerea, eliminarea rândurilor, coloanelor, 

foilor, regisrelor. Lucru cu mai multe foi de calcul și registre.  

2 

T10. Crearea seriilor secvențiale, Baze de date in Excel.  2 1 

T11. Efectuarea calculelor folosind formule și funcții 2 

1 T12. Calcule folosind mai multe foi de calcul și registre. Ilustrarea datelor grafice 2 

T13. Crearea subtotalului și a tabelului pivot.  2 

T14  Inițiere in Microsoft Publisher. Crearea paginilor Web 2 1 

T15 Inițiere in Microsoft PowerPoint.  2 1 

Total prelegeri: 30 8 
 

Tematica activitгюilor didactice 

Numărul de ore 

Învățământ 
cu 

frecvență 

Învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Windows. Noțiuni generale de operare. Explicarea și însușierea conceptelor 
de Software, Hardware. Lucrul cu dosare și fișiere. 
Word. Noțiuni Generale. 
 

4 2 

LL2. Tehnoredactarea documentelor Word. 
 

4 2 

LL3. Crearea și modificarea ecuațiilor. Introducerea simbolurilor, imaginilor. 
Generarea indexului și cuprinsului. 
 

4 1 

LL4. Crearea tabelelor și a graficelor în Word. 
 

4 1 

LL5. Excel. Noțiuni de lucru în Excel. Lucru cu foile de calcul. Registre.  
 

4 2 

LL6. Efectuarea calculelor în Excel. Crearea și modificarea diagramelor. 
 

4 2 

LL7. Lucru în mediu programului de aplicație Microsoft Publisher. 
 

4 1 

LL8. Crearea prezentărilor în mediul programului de aplicație Microsoft Power 
Point.  
 

2 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 12 
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9. Referințe bibliografice 

Principale 1. Roger C. Parker. Microsoft Office 4 sub Windows pentru toţi. Editura Teora, Bucureşti, 1996.  

2. Shelley O’Hara, Jennifer Fulton, Editura Guliford. Manual complet pentru Windows.  
3. Editura Teora, Bucureşti, 1996.  

4. V.Moraru, L.Carcea, Produse SOFT: Word pentru Windows. Ciclu de prelegeri. Chişinău 1997.  

5. I.Bolun, I.Covalenco, Initiere in birotică, Chişinău, Editura ASEM. 

 

Suplimentare 1. Microsoft Windows – User’s Guide  Versiune în limba engleză ,   

2. Microsoft Word – User’s Guide Versiune în limba engleză,  

3. Microsoft Excel – User’s Guide  Versiune în limba engleză. 

4. Microsoft PowerPoint – User’s Guide Versiune în limba engleză,  

5. Microsoft Publisher - User’s Guide Versiune în limba engleză  

6. www.support.office.com  
 

10. Evaluare 
a) Învățământ cu frecvență 

Curentă 
Examen final 

Evaluarea 1 Evaluarea 2 

30% 30% 40% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și lucrări de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări și lucrări de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la examenul final.  
 

b) Învăţământ cu frecvenţă redusă 

Curentă 
Examen final 

  Evaluare 1 

20% 80% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator. 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea individuală. 
Obţinerea notei „admis” la lucrarea de laborator. 
 

 

 

http://www.support.office.com/

