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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea / Departamentul         Facultatea de Științe Economice 
1.3 Catedra    Finanțe și Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Contabilitate și Informatică de Gestiune 
 

2. Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei              BAZE DE DATE 
2.2 Titularul activităților de curs    Conf.univ.dr. Marian Pompiliu CRISTESCU 
2.3 Titularul activităților de seminar/laborator Conf.univ.dr. Marian Pompiliu CRISTESCU 
2.4 Anul de 
studiu 

I 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de 
evaluare   

E 2.7 Regimul 
disciplinei  DO 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână          

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 
învățământ 

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe                             4 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe 
teren                                                                             

3 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri                   7 
Tutoriat 2 
Examinări 3 
Alte activități                                     
3.7 Total ore studiu individual      19 
3.9 Total ore pe semestru            75 
3.10 Numărul de credite              3 
 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
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4.1 de curriculum        Bazele informaticii 

4.2 de competențe        Noțiuni de utilizare a calculatoarelor 
 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
 
5.1. de desfășurare a                                     
cursului                  

 Sală de curs dotată cu laptop, videoproiector și 
software adecvat; 

 Studenții nu se vor prezenta la prelegeri și laboratoare cu 
telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate 
convorbirile telefonice în timpul cursului și/sau laboratorului, nici 
părăsirea de către studenți a sălii de curs/laborator în vederea 
preluării apelurilor telefonice personale. 

5.2. de desfășurare a                                    
seminarului/laboratorului 

 Sală de laborator dotată corespunzător: calculatoare, 
rețea, conexiune la Internet, software specializat; 

 Termenul predării proiectului de laborator este stabilit de cadrul 
didactic titular, de comun acord cu studenții. Nu se vor accepta 
cererile de amânare a acestuia pe motive, altfel decât obiectiv 
întemeiate; 

 De asemenea, pentru predarea cu întârziere a proiectelor de 
laborator, lucrările vor fi depunctate cu 1 pct./zi de întârziere. 

    
6. Competențele specifice acumulate 
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C2 - Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil; 
C3 - Prelucrarea informațiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile și/sau 
fiscale; 
 
 să demonstreze că au dobândit cunoștințe suficiente pentru a înțelege noțiunile studiate; 
 să realizeze activitățile specifice proiectării și implementării unei baze de date într-un domeniu 

economic concret și corect analizat; 
 să aplice corect metodele și principiile de bază privind proiectarea și optimizarea structurii 

unei baze de date; 
 să aplice cunoștințele referitoare la definirea obiectelor unei baze de date și la manipularea 

datelor dintr-o bază de date; 
 să aplice corect metodele și principiile de bază privind asigurarea integrității și securității 

datelor dintr-o bază de date; 
Competențe privind cunoașterea și înțelegerea 
Cunoașterea aprofundată a noțiunilor fundamentale specifice utilizării bazelor de date în domeniul economic; 
Familiarizarea cu tipurile de baze de date și cu modul de utilizare al acestora; 
Cunoașterea detaliată a soluțiilor software disponibile pentru implementarea, gestionarea și interogarea bazelor de date, 
cu aplicații în domeniul economic; 
Explicarea și înțelegerea mecanismelor specifice de lucru cu bazele de date. 
Competențe în domeniul explicării și interpretării 
Interpretarea corectă a rezultatelor furnizate de calculator şi utilizarea adecvată a limbajelor speciale; 
Proiectarea unei baze de date relaționale; 
Proiectarea şi elaborarea bazelor de date pentru rezolvarea problemelor din domeniul economic; 
Proiectarea responsabilităților vizând utilizarea tehnicii de calcul în scopul difuzării informațiilor de interes personal sau 
public. 
Competențe instrumental – aplicative 
Disponibilitate totală în implementarea, gestionarea și interogarea bazelor de date; 
Dezvoltarea aptitudinilor de lucru cu soluțiile software uzuale de gestionare a bazelor de date; 
Dezvoltarea capacității de adaptare la oferta variată de comenzi și aplicații din domeniu; 
Capacitate sporită de învățare intuitivă, bazată pe analogii, exemple diverse şi similitudini; 
Dezvoltarea aptitudinilor de operare cu noțiuni abstracte; preluarea şi implementarea cu ajutorul acestora, a unor aspecte 
concrete ale realității în cadrul unor aplicații formale. 
Competențe atitudinale 
Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific și economic; 
Valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice şi economice; 
Implicarea în promovarea şi dezvoltarea inovaţiilor, teoriilor și concepțiilor ştiinţifice şi economice; 
Participarea la propria dezvoltare profesională și științifică. 
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CT1 - Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul  propriei strategii 
de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă; 
CT2 - Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de 
tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei; 
CT3 - Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și 
tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare. 
 
 Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea abilităţilor de 

gândire critică; 
 Să demonstreze implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor articole şi studii 

de specialitate și/sau a unor aplicații cu baze de date; 
 Să participe la proiecte având caracter ştiinţific, compatibile cu cerinţele integrării în 

învăţământul European; 
 Să dezvolte abilităţi de lucru în echipă, abilităţi de comunicare orală şi scrisă în limba 

maternă/străină, utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării, rezolvarea de probleme şi 
luarea deciziilor, recunoaşterea şi respectul diversităţii şi multiculturalităţii, autonomia 
învăţării, iniţiativă şi spirit antreprenorial, deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii, 
respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale etc. 

 
7. Obiectivele disciplinei 

 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Obiectivul principal al acestei discipline este 

transmiterea de cunoștințe referitoare la crearea 
și exploatarea bazelor de date relaționale, 
familiarizarea cu limbajul SQL, și instruirea în 
vederea realizării aplicațiilor economice cu 
baze de date relaționale; Dezvoltarea unei 
culturi informatice. 

7.2 Obiectivele specifice              Însușirea de către studenți a unor noțiuni 
fundamentale privind bazele de date, 
proiectarea și utilizarea acestora în mediul 
economic; 

 Formarea deprinderilor de lucru cu un 
S.G.B.D. relațional și cu limbajul de interogare 
SQL; 

 Însușirea metodologiei și conceptelor de bază 
privind dezvoltarea unor aplicații concrete de 
gestiune a bazelor de date. 

    
8.  Conţinuturi 

 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 



Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Facultatea de Științe Economice 
 

5 
 

Concepte generale despre bazele 
de date; Definirea bazelor de 
date. Arhitectura unei baze de 
date. Scheme externe. Scheme 
conceptuale. Scheme interne. 
Activitățile și obiectivele 
organizării datelor; 

Prezentare orală și multimedia, 
dezbaterea, brainstorming-ul, 
problematizarea, studiul de caz. 

2 ore 

Sisteme de gestiune a bazelor de 
date; Definire unui SGBD. 
Arhitectura și funcțiile unui 
S.G.B.D. Tipuri de S.G.B.D.–uri. 
Administratorul bazei de date; 

Idem 2 ore 

Modelul logic al datelor; 
Modelarea logică a datelor; 
Modelul de date ierarhic; 
Modelul de date rețea; 

Idem 2 ore 

Modelul de date relațional; 
Relații – definiții; Vederile 
utilizatorilor; Construirea şi 
integrarea vederilor utilizatorilor; 

Idem 2 ore 

Construirea unei baze de date; 
Dependențe în bazele de date; 
Forme normale ale bazelor de 
date relaționale; Optimizarea 
cererilor; 

Idem 2 ore 

Structura fizică a bazelor de date; 
Structura fișierelor; Tipuri de 
organizare a fișierelor; Fișiere 
index; Metode de căutare în 
fișiere; 

Idem 2 ore 

Baze de date în VFP(I); Tabele și 
baze de date în VFP; 

Idem 2 ore 

Baze de date în VFP(II); Fișiere 
index în VFP; Crearea indecșilor 
în VFP prin comenzi; 

Idem 2 ore 

Baze de date relaționale; Limbaje 
de manipulare a datelor(LMD) 
relaționale; Limbajul SQL; 
Sintaxa construcțiilor SELECT; 

Idem 2 ore 

Formularea interogărilor; 
Operațiuni de ștergere, inserare si 
actualizare; 

Idem 2 ore 

Reprezentarea algoritmilor; Idem 2 ore 
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Scheme logice; Simboluri 
grafice; Structura alternativă; 
Structura repetitivă; 
Comenzi ale limbajului de 
comandă VFP(I); Comenzi de 
atribuire; 

Idem 2 ore 

Comenzi decizionale 
(alternative); Comenzii de ciclare 
(repetitive); 

Idem 2 ore 

Comenzi pentru introducerea si 
afișarea datelor; 

Idem 2 ore 

Bibliografie: 
- Recomandată 
1. M.P. Cristescu, „Baze de date utilizate în mediul economic”, Editura ”ALMA MATER”, Sibiu, 2007; 
2. M.P. Cristescu, „Bazele de date post-relaționale”, Editura ”ALMA MATER”, Sibiu, 2008; 
3. M. Fotache, ”SQL. Dialecte DB2, Oracle, PostgreSQL si SQL Server”, Editura Polirom, Iași, 2009; 
4. I. Lungu (coord.), A. Bâra., C. Bodea, I. Botha, V. Diaconița, A. Florea, A.Velicanu, ”Tratat de baze 
de date. Vol I. Baze de date. Organizare, proiectare și implementare”, Editura A.S.E., București, 2011; 
5. Maftei E., Maftei C.,”ORACLE de la 9i la 11g pentru dezvoltatorii de aplicatii”, Vol.1 (part. 1+2), 
Editura Albastră, București, 2011; 
6. V. Radu, M. Horga, ”Limbajul SQL in Oracle si Visual FoxPro”, Editura Else, Târgoviște, 2011; 
7. L. Tudor, ”Sisteme informatice și gestiunea bazelor de date Oracle”, Editura MatrixRom, București, 
2012; 
8. M.Velicanu, I. Lungu, I. Botha, A. Bâra, A.Velicanu, E. Rednic, ”Sisteme de baze de date evoluate”, 
Editura A.S.E., București, 2009; 
9. http://webspace.ulbsibiu.ro/florin.martin 
 
- Suplimentară 
1. M. Popescu, ”Baze de date”, Editura Renaissance, Bucureşti, 2010; 
2. M. Popescu, ”Sisteme de gestiune a bazelor de date”, Editura Renaissance, Bucureşti, 2010; 
3. M.Velicanu , ”Baze de date prin exemple”, Editura A.S.E., București, 2007; 
4. http://bd.ase.ro. 
8.2. Laborator Metode de predare Observaţii 
Concepte privind bazele de date. Aplicabilitatea 
acestora în economie; 

Exercițiul, discuțiile şi 
dezbaterea, modelarea, 
proiectul, documentarea 
pe web.  

2 ore 

Sistemul de gestiune a bazelor de date VFP: 
considerații generale, prezentare interfață; 

Idem 2 ore 

Utilizarea Project Manager. Crearea bazelor de date și 
a tabelelor; 

Idem 2 ore 

Editarea bazelor de date și a tabelelor; Idem 2 ore 
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Comenzi ale S.G.B.D. VFP; Idem 2 ore 
Operații cu baze de date și tabele; Idem 2 ore 
Crearea  Formularelor în VFP; Idem 2 ore 
Operații cu formulare; Idem 2 ore 
Crearea de interogări în VFP; Idem 2 ore 
Comenzi SQL; Idem 2 ore 
Crearea vederilor(views) în VFP; Idem 2 ore 
Crearea  rapoartelor în VFP; Idem 2 ore 
Crearea  meniurilor în VFP; Idem 2 ore 
Proiectarea și realizarea unei aplicații de natură 
economică în VFP; 

Idem 2 ore 

Bibliografie: 
- Recomandată 
1. M.P. Cristescu, „Baze de date utilizate în mediul economic”, Editura ”ALMA MATER”, Sibiu, 2007; 
2. M.P. Cristescu, „Bazele de date post-relaționale”, Editura ”ALMA MATER”, Sibiu, 2008; 
3. M. Fotache, ”SQL. Dialecte DB2, Oracle, PostgreSQL si SQL Server”, Editura Polirom, Iași, 2009; 
4. I. Lungu (coord.), A. Bâra., C. Bodea, I. Botha, V. Diaconița, A. Florea, A.Velicanu, ”Tratat de baze 
de date. Vol I. Baze de date. Organizare, proiectare și implementare”, Editura A.S.E., București, 2011; 
5. Maftei E., Maftei C.,”ORACLE de la 9i la 11g pentru dezvoltatorii de aplicatii”, Vol.1 (part. 1+2), 
Editura Albastră, București, 2011; 
6. V. Radu, M. Horga, ”Limbajul SQL in Oracle si Visual FoxPro”, Editura Else, Târgoviște, 2011; 
7. L. Tudor, ”Sisteme informatice și gestiunea bazelor de date Oracle”, Editura MatrixRom, București, 
2012; 
8. M.Velicanu, I. Lungu, I. Botha, A. Bâra, A.Velicanu, E. Rednic, ”Sisteme de baze de date evoluate”, 
Editura A.S.E., București, 2009; 
9. http://webspace.ulbsibiu.ro/florin.martin 
 
- Suplimentară 
1. M. Popescu, ”Baze de date”, Editura Renaissance, Bucureşti, 2010; 
2. M. Popescu, ”Sisteme de gestiune a bazelor de date”, Editura Renaissance, Bucureşti, 2010; 
3. M.Velicanu , ”Baze de date prin exemple”, Editura A.S.E., București, 2007; 
4. http://bd.ase.ro. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunității 
epistemice, asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
Disciplina este fundamentală pentru o carieră în domeniul contabilității și informaticii de gestiune. 
Conținutul disciplinei este în concordanță cu ceea ce se predă în alte centre universitare din țară și din 
străinătate. Acesta îmbină cunoștințele teoretice specifice creării și exploatării bazelor de date relaționale 
cu directa lor aplicare în diverse aplicații software dedicate rezolvării unor probleme specifice care pot să 
apară in domeniul economic. Pentru o mai bună adaptare, a conținutului disciplinei la cerințele pieței 
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muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentați din domeniul contabilității și tehnologiei informației și 
comunicării precum și cu reprezentanți ai mediului de afaceri. 
 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1. Criterii de 

evaluare 
10.2. Metode de evaluare 10.3. 

Pondere din                                                         
nota finală 

10.4. Curs              Implicarea în prelegeri 
(participarea activă) cu 
întrebări, comentarii, 
exemple de analiză. 

Evaluare orală (finală în sesiunea 
de examene):  
- Expunerea liberă a studentului;  
- Conversația de evaluare;  
- Chestionare orală. 

 
40 % 

10.5. Seminar/laborator  
Rezolvarea studiilor de 

caz / lucrărilor 
aplicative 

Se înregistrează frecvența şi 
soliditatea interacțiunii la orele de 
laborator, precum şi 
corectitudinea rezolvării studiilor 
de caz / lucrărilor aplicative. 

 
 

10 % 

 
Elaborarea și 

susținerea proiectului 
final 

Se evaluează corectitudinea și 
completitudinea modului de 
rezolvare, respectiv argumentarea 
în momentul susținerii proiectului 
final. 

 
50 % 

10.6. Standard minim de performanţă            
Activităţi aplicative –  
- participare activă la laborator; 
- realizarea unui proiect coerent, documentat și funcțional care să cuprindă în totalitate (100%) cerințele 
de întocmire; 
- prezentarea proiectului cu scopul de a demonstra stăpânirea conținutului și calitatea de autor; 
- o bună cunoaștere a terminologiei, a principiilor și instrumentelor de lucru specifice disciplinei; 
- utilizarea logică și creativă a noțiunilor predate în cadrul disciplinei. 
Proiect –  
CPE (CPE – condiționează participarea la examen) - obținerea minim a notei 5 la evaluarea proiectului. 

Cerințe minime pentru nota 5 Cerințe pentru nota 10 
-Interes constant manifestat pentru însușirea disciplinei; 
-Cunoașterea elementelor fundamentale specifice 
domeniului; 
-Utilizarea unor aplicații simple din domeniul 
disciplinei; 
-Obținerea minim a notei 5 la examenul oral; 
-Să realizeze singur 50% din cerințele de întocmire a 
proiectului de disciplină. 

-Participare activă la curs-laborator; 
-Realizarea unui proiect coerent, documentat și 
funcțional care să cuprindă în totalitate (100%) cerințele 
de întocmire; 
-Prezentarea proiectului demonstrând stăpânirea 
conținutului și calitatea de autor; 
-O bună cunoaștere a terminologiei, a principiilor și 
instrumentelor de lucru specifice disciplinei. 
-Utilizarea logică și creativă a noțiunilor predate în 
cadrul disciplinei. 
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Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de laborator 
    01.10.2016     ............................       ............ 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
   03.10.2016               ............. 


