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FIȘA DISCIPLINEI  
 

 
1. Date despre program  
1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 
1.2. Facultatea Matematică și Informatică 
1.3. Departamentul Informatică 
1.4. Domeniul de studii Informatică 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii / calificarea* Informatică / Administrator baze de date - 252101; 

Administrator de retea de calculatoare - 252301; Analist - 
251201; Asistent de cercetare în informatica - 214918; 
Asistent de cercetare în matematica-informatica - 212024; 
Profesor în învatamântul gimnazial - 233002; Programator - 
251202; Proiectant sisteme informatice - 251101 

 
2. Date despre disciplină  
2.1. Denumirea disciplinei Medii de Proiectare și Programare 
2.2. Titularul activităților de curs Popovici Adriana 
2.3. Titularul activităților de seminar  Popovici Adriana 
2.4. Anul de studii 3 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei DO 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs  2 3.3. seminar/laborator  1 
3.4. Total ore din planul de învățământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 14 
Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 11 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 28 
Examinări 8 
Tutorat  8 

3.7. Total ore studiu individual  83 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Număr de credite 5 
 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum Algoritmi şi structuri de date, Programare 
4.2. de competențe  Cunoaşterea noţiunilor de bază ale programării orientate obiect 
 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului Google Classroom, Google Meet, E-learning 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Google Classroom, Google Meet, E-learning 
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6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale • C1: Însuşirea tehnicilor de programare sub 

sistemul de operare Windows  
• C2: Programarea în unul din mediile de 

dezvoltare software cele mai utilizate în 
prezent (Visual C++), bazat pe cel mai folosit 
limbaj de programare obiect (C++) 

• C3: Elaborarea de aplicaţii Windows 
executabile standard utilizând biblioteca de 
clase MFC  

Competențe transversale  • CT1: Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi 
eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile 
faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru 
valorificarea optimă şi creativă a propriului 
potenţial în situaţii specifice, cu respectarea 
principiilor şi a normelor de etică profesională 

• CT2: Desfăşurarea eficientă şi eficace a 
activităţilor organizate în echipă 

• CT3: Utilizarea eficientă a surselor informaţionale 
şi a resurselor de comunicare şi formare 
profesională asistată, atat în limba română, cât şi 
într-o limbă de circulaţie internaţională 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al disciplinei Însuşirea atât din punct de vedere teoretic cât şi aplicativ a 

unor noţiuni fundamentale în programarea aplicaţiilor 
Windows 

7.2. Obiectivele specifice  • Abilitatea de a utiliza cu succes Visual C++ (ca 
software de generare a aplicaţiilor Windows) 

• Capacitatea de a elabora programe în Visual C++ 
• Utilizarea noţiunilor teoretice în aplicaţii practice 
• Stabilirea de conexiuni cu alte discipline fundamentale 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
C1. (2h) Visual C++. Introducere. 
Scurt istoric prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul 

 

C2. (2h) Elemente de programare 
orientată eveniment, programare 
orientată obiect, programare vizuală 

prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul 
 

C1. (2h) Prezentarea mediului de 
programare Visual C++ prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul 

 

C3. (2h) Interfaţa Win32 API prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul  

C4. (2h) Biblioteca MFC (Microsoft 
Foundation Classes). Evidenţierea prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul 
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elementelor generate automat de către 
mediu (resurse, clase, alte informaţii) 
C5. (2h) Generatorul de aplicaţii 
AppWizard prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul 

 

C6. (2h) Butoane, etichete prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul  

C7. (2h) Casete de editare prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul  

C8. (2h) Controale de tip listă prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul  

C9. (2h) Controale orientate pe 
intervale de valori prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul 

 

C10. (2h) Casete de dialog modale şi 
nemodale prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul 

 

C11. (2h) Utilizarea claselor de fişiere 
secvenţiale prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul 

 

C12. (2h) Arhitectura Document-
Reprezentare. Programarea 
aplicaţiilor SDI (Single Document 
Interface) 

prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul 

 

C13. (2h) Date persistente 
(serializarea datelor şi a claselor, 
salvare configuraţie în registrul 
Windows) 

prelegerea, exemplificarea, demonstratia, dialogul 

 

C14. (2h) Evaluare teoretică Lucrare scrisă  

Bibliografie 
 

1. Bates J., Tompkins T. - Utilizare Visual C++ 6, Ed. Teora, 1999 
2. Jamsa K., Klander L. - Totul despre C şi C++, Ed. Teora, 1999 
3. Prosise J. - Programming Windows with MFC Second Edition, Microsoft Press, 1999 
4. Kruglinski J.K., Wingo S., Sheperd G. - Programming Visual C++, Microsoft Press, 1998 

 
8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 

L1. (2h) Lansarea mediului Visual 
C++. Crearea unui nou proiect exemplificarea, exercitiul, dialogul  

 

L2. (2h) Casete de grupare. Casete 
text static. Câmpuri de editare. 
Butoane de comandă 

exemplificarea, exercitiul, dialogul 
 

L3. (2h)  Butoane radio. Maparea de 
variabile controalelor din resursa 
dialog. Utilizarea metodei 
UpdateData() 

exemplificarea, exercitiul, dialogul 

 

L4. (2h) Controale de tip casetă listă, exemplificarea, exercitiul, dialogul  
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casetă listă combinată şi casetă de 
validare 
L5. (2h) Prelucrarea unor serii de 
date utilizând diverse controale exemplificarea, exercitiul, dialogul 

 

L6. (2h) Realizarea unei aplicaţii de 
tip Document-Reprezentare exemplificarea, exercitiul, dialogul 

 

L7. (2h) Serializarea datelor unui 
document de tip Document-
Reprezentare. Utilizarea 
infrastructurii pentru tipărire 

exemplificarea, exercitiul, dialogul 

 

Bibliografie 
1.  

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
 
 
10. Evaluare* 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare** 10.2. Metode de 
evaluare***  

10.3. Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs corectitudinea şi completitudinea 
cunoştinţelor acumulate 

evaluare scrisă; teste 
grilă pe parcursul 
semestrului 

30% 

cunoaşterea unor exemple 
importante 

evaluare scrisă; teste 
grilă pe parcursul 
semestrului  

20%   

10.5. 
Seminar/laborator 

capacitatea de a aplica în practică 
cunoştinţele dobândite 

probă practică; teme pe 
parcursul semestrului 

25% 

participarea activă la ore prezentarea aplicațiilor  
realizate în timpul 
laboratoarelor 

25% 

10.6. Standard minim de performanță 
• prezenţa la cursuri şi seminarii conform cerinţelor generale ale facultăţii 
• cunoaşterea noţiunilor fundamentale 
• deprinderea abilităţii de a realiza aplicaţii în Visual C++, de a folosi cu uşurinţă acest mediu de 

programare, de a manevra biblioteca de clase MFC, de a depana diverse programe  
• capacitatea de a aplica în practică toate noţiunile şi abilităţile dobândite 
• se va acorda o atenție deosebită activității desfășurate pe parcursul semestrului, participării active la orele 

de laborator, dar și la orele de curs (pentru a asigura o mai bună înțelegere a noțiunilor predate, dar și 
pentru o mai bună evaluare) 

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
    19.09.2020                               Lector dr. Adriana Popovici                     Lector dr. Adriana Popovici 
 
Data avizării   Semnătura directorului de departament  
     


