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FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara 
1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Matematică şi Informatică 
1.3 Catedra Departamentul de Informatică 
1.4 Domeniul de studii Informatică 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Informatica / 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 Administrarea bazelor de date  
2.2 Titularul activităţilor de curs Monica Sancira 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Roxana Dogaru 
2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DO 

 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp: Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 15 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 
Examinări 6 
Tutorat 8 

3.7 Total ore studiu individual 104  

3.8 Total ore pe semestru 146  

3.9 Numărul de credite 5  

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum Baze de date I 
4.2 de competenţe Cunoștințe fundamentale de baze de date.  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs cu tablă și videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de laborator dotată corespunzător: calculatoare cu  Oracle 
SQL Developer și access la un server care rulează sistemul de 
gestiune a bazelor de date Oracle Database (Academic 
Licence) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
Competențe profesionale • Cunoașterea unui sistem de gestiune a bazelor de 

date (Oracle); corelarea cunoștințelor referitoare la 
baze de date cu cele referitoare la sisteme de operare 
și rețele de calculatoare 	

• Proiectare și utilizare a bazelor de date relaționale în 
Oracle 	

Competențe transversale  • Abilitatea de a transfera cunoștințe referitoare la 
utilizarea bazelor de date non-specialiștilor în 
domeniu  

• Conștientizarea importanței aspectelor de securitate 
și confidențialitate a datelor 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Consolidarea cunoștințelor fundamentale privind bazele de date 

(dobândite prin parcurgerea disciplinei Baze de date I) și 
dobândirea de abilități avansate referitoare la proiectarea, 
analiza și interogarea bazelor de date  

 
 

7.2. Obiectivele specifice  Obiective de cunoaștere: înțelegerea conceptelor pe care se 
bazează proiectarea unei baze de date relaționale 
Obiective de abilitare: (1) utilizarea eficientă a limbajului de 
interogare SQL; (2) abilitatea de a proiecta o bază de date pentru 
o problemă specifică  
Obiective atitudinale: înțelegerea importanței gestiunii datelor în 
condițiile respectării aspectelor referitoare la confidențialitate  
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8. Conţinuturi  
8.1. Curs Metode de 

predare 
Observații 

L1.(2h) Introducere. Componente 
Arhitecturale Oracle. 

Prelegere, 
conversație, 
exemplificare 

References: 
1. M. Sancira– lecture slides – classroom 
2. Oracle Database 12c DBA, 2015.  
3. Oracle database 12c : new features, 2017.  

L2.(2h) Gestiunea unei instanțe Oracle.  

Configurarea mediului Oracle Network. 

Prelegere, 
conversație, 
exemplificare 

References: 
1. M. Sancira – lecture slides – classroom 
2. Oracle Database 12c DBA, 2015.  
3. Oracle database 12c : new features, 2017. 

L3.(2h) Gestionarea structurilor de stocare a 
bazelor de date. Administrarea utilizatorilor. 
Autentificare și aspecte de securitate. 
Gestiunea datelor și concurență. 

Prelegere, 
conversație, 
exemplificare 

References: 
1. M. Sancira – lecture slides – classroom 
2. Oracle Database 12c DBA, 2015.  
3. Oracle database 12c : new features, 2017. 

L4.(2h) Examen partial Examinare References: 
1. M. Sancira – lecture slides – classroom 
2. Oracle Database 12c DBA, 2015.  
3. Oracle database 12c : new features, 2017. 

L5.(2h) Administrarea schemei de obiecte. 
Managementul datelor undo. Mentenanța 
bazei de date. 

Prelegere, 
conversatie, 
exemplificare 

References: 
1. M. Sancira – lecture slides – classroom 
2. Oracle Database 12c DBA, 2015.  
3. Oracle database 12c : new features, 2017. 

L6.(2h). Managementul performanței. Prelegere, 
conversatie, 
exemplificare 

References: 
1. M. Sancira – lecture slides – classroom 
2. Oracle Database 12c DBA, 2015.  
3. Oracle database 12c : new features, 2017.  

L7.(2h) Concepte legate de backup și 
recuperare. Generarea procesului de backup 
într-o bază de date. Generarea procesului de 
recuperare într-o bază de date. 

Prelegere, 
conversatie, 
exemplificare 

References: 
1. M. Sancira – lecture slides – classroom 
2. Oracle Database 12c DBA, 2015.  
3. Oracle database 12c : new features, 2017. 

Bibliografie 
1. Bob Bryla, Oracle Database 12c DBA Handbook, McGraw-Hill Education,2015 
2. Bob Bryla, Oracle database 12c: new features, McGraw-Hill Education,2017 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ 
invățare 

Observații 

L1.(2h) Recapitularea și verificarea 
cunoștințelor privind SQL  

Evaluara abilităților 
practice   

Lucrări practice pe calculator folosind 
sistemul de gestiune a bazelor de date Oracle 

L2.(2h) Instalare și configurare Oracle 
Database Server 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 
 

Lucrări practice pe calculator folosind 
sistemul de gestiune a bazelor de date Oracle 

L3.(2h) Concepte PL/SQL. Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 
 

Lucrări practice pe calculator folosind 
sistemul de gestiune a bazelor de date Oracle 

L4.(2h) Fundamentele programării în 
PL/SQL.  SQL în PL/SQL 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 
 

Lucrări practice pe calculator folosind 
sistemul de gestiune a bazelor de date Oracle 

L5.(2h) Instrucțiuni de control în PL/SQL: IF, 
CASE 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

Lucrări practice pe calculator folosind 
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 sistemul de gestiune a bazelor de date Oracle 

L6.(2h) Instrucțiuni de ciclare în PL/SQL  Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 
 

Lucrări practice pe calculator folosind 
sistemul de gestiune a bazelor de date Oracle 

L7.(2h) Tratarea erorilor și excepții în 
PL/SQL 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 
 

Lucrări practice pe calculator folosind 
sistemul de gestiune a bazelor de date Oracle 

L8.(2h) Cursori și triggere în PL/SQL Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 
 

Lucrări practice pe calculator folosind 
sistemul de gestiune a bazelor de date Oracle 

L9.(2h) Colecții în PL/SQL. Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 
 

Lucrări practice pe calculator folosind 
sistemul de gestiune a bazelor de date Oracle 

L10.(2h) Înregistrări în PL/SQL. Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 
 

Lucrări practice pe calculator folosind 
sistemul de gestiune a bazelor de date Oracle 

L11.(2h) Proceduri, funcții și pachete în 
PL/SQL 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 
 

Lucrări practice pe calculator folosind 
sistemul de gestiune a bazelor de date Oracle 

L12.(2h) Autentificarea utilizatorilor și 
Securitate 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 
 

Lucrări practice pe calculator folosind 
sistemul de gestiune a bazelor de date Oracle 

L13.(2h) Recapitulare Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 
 

Lucrări practice pe calculator folosind 
sistemul de gestiune a bazelor de date Oracle 

L14. Evaluare finală Evaluara abilităților 
practice 

Se evaluează cunoștințele practice ale 
studenților printr-un test scris și/sau practic 

Bibliografie 
1. B. Rozenzweig and E. Rakhimov. Oracle PL/SQL by Example. The prentice hall ptr oracle series. 
2. Michael McLaughlin, Oracle Database 12C. PL/SQL Programming , McGraw-Hill Education 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Abordarea cu baze de date este omniprezentă în aplicațiile financiare, de gestiune, contabile sau aplicații online, 
fie că e vorba de aplicații existente sau a căror implementare incepe acum. Piaţa muncii locală, naţională sau 
europeană este în permanentă căutare de absolvenţi cu bune cunoştinţe de baze de date, în special modelul 
administrarea unei baze de date, respectiv limbajul PL/SQL . 

 
 

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

evaluare***  
10.3. Pondere din 

nota finală 
 

10.4. Curs • Cunoștințe teoretice si practice Examen partial 
Colocviu 

30% 
30% 

 

10.5. 
Seminar/laborator 

• Abilitatea de a implementa 
prelucrări specifice  

Test practic/scris la final / 
examen 

40%  
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10.6. Standard minim de performanță  

Standard minim (cunoștințe și aptitudini necesare pentru nota 5) 
• însușirea conceptelor fundamentale ale administrării bazelor de date, cu  exemplificare în sistemul 

ORACLE 
• implementarea unor probleme din viața reală folosind PL/SQL 

Nota finală se calculează ca medie ponderată a notelor acordate pentru componentele specificate la 10.4 și 
10.5. Examenul se consideră promovat dacă media este cel puțin 5. La fiecare dintre sesiunile de examen 
(inclusiv cele de restanță și măriri) nota se calculează după aceeași regulă. 

 

Data completării 

21.09.2020                                               

Semnătura titularului de curs 

Lect. Dr. Monica Sancira 

Semnătura titularului de seminar 

Asist. Drd. Roxana Dogaru 

 Semnătura şefului catedrei/departamentului 

 

 

 


