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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 Dezvoltarea de Aplicații pe Platforma .NET 

2.2. Titularul activităților de curs  
2.3. Titularul activităților de seminar  Romeo Calotă 
2.4. Anul de studii 2 2.5. Semestrul 2 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  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 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 11 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 30 
Examinări 8 
Tutorat  5 

3.7. Total ore studiu individual  78 
3.8. Total ore pe semestru 120 
3.9. Număr de credite 4 
 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum Nu e cazul 
4.2. de competențe  Cunoștințe elementare de programare 

 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului Sală de curs cu tablă și videoproiector 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Sală de laborator dotată corespunzător (calculatoare 

cu Visual Studio 2017 instalat). Subscripție Azure 
prin Microsoft Dream Spark (pentru laboratoarele 
unde se va folosi Azure). 
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6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale Capacitatea de a utiliza .Net Framework pentru 

dezvoltarea aplicațiilor. 
Competențe transversale  Capacitatea de a utiliza instrumente adiacente celor dezvoltate 

pentru .Net pentru dezvoltarea și întreținearea aplicațiilor. 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea cu sintaxa C# și modul în care pot dezvolta diverse 

tipuri de aplicații pentru platforma .Net. 
  

 
7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): (1) Studentul va ști cum sa creeze o aplicație 

sau un serviciu web, (2) cum să o găzduiască în cloud (Microsoft 
Azure sau alt furnizor PaaS) sau pe serverele proprii (Windows Server, 
diverse distribuții de Linux).  
Ob. de abilitare (OAb): (1) Studentul va ști cum sa dezvolte aplicații 
desktop, (2) aplicații universale (aplicații care pot rula pe mai multe 
tipuri de dispozitive ca Windows Phone, Xbox, PC, etc.) și (3) aplicații 
web (ASP.Net). (4) Studentul va fi familiarizat cu conceptele de 
system programming folosind metodele specific .Net (multithreading, 
network programming, file system access). 
 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
C1. (2h) Introducere în C# și .Net 
Framework I 

Sintaxa generală C#, descrierea pe 
scurt a .Net CLR (Common 
Language Runtime). (OC1) 

Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

 

C2. (2h) Introducere în C# și .Net 
Framework II 

Clase, events, delegates și generics. 
(OC1) 

Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

 

C3. (2h) System Programming în 
C# și .Net Framework 

Lucrul cu fișiere și stream-uri. 
Exceptions. Multithreading și 
programare async. Basic network 
programming. 

Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 
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(OC1) 

C4. (2h) Aplicații desktop WPF 
(Windows Presentation 
Foundation) 
 
Limbajul XAML pentru descrierea 
interfețelor grafice. Modul în care o 
aplicație WPF este executată de 
sistem. Data Binding. 
(OC1) 

Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

 

C5. (2h) Aplicații universale (UWP 
– Universal Windows Platform) 

Diferențe ale implementării XAML 
în UWP față de WPF. Pregătirea 
interfeței grafice pentru mai multe 
tipuri de dispozitive (PC, tabletă, 
telefon). Modul în care sunt 
executate aplicațiile universale 
(UWP sandbox). 

(OC1) 

Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

 

C6. (2h) Aplicații web cu ASP.Net 
MVC (Model-View-Controller) 

Descrierea conceptului MVC. 
Modul în care sunt procesate cereri 
HTTP de către o aplicație ASP.Net 
MVC. Folosirea motorului Razor 
pentru generarea HTML. 

(OC1) 

Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

 

C7. (2h) Servicii Web de tip REST 
cu ASP.Net WebAPI 

Descrierea conceptelor REST. 
Descrierea modului de funcționare 
a unei aplicații ASP.Net WebAPI. 
Diferențe între ASP.Net MVC și 
ASP.Net WebAPI. 

(OC1) 

Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

 

C8. (2h) Accesarea bazelor de date Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 
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(ADO.Net și Entity Framework) 

Executarea comenzilor SQL 
folosind ADO.Net providers. 
Entity Framework Code First 
pentru generarea bazelor de date. 
Entity Framework Database First 
pentru generearea codului 
corespondent unei baze de date 
existente. 

(OC1) 

C9. (2h) Accesarea serviciilor web 
în aplicații C# 

Descrierea HttpClient/WebClient și 
modul în care se poate folosi pentru 
a interacționa cu servicii web. 

(OC1) 

Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

 

C10. (2h) Azure Storage în C# 

Folosirea serviciilor Azure Storage: 
Tables, Queues și Blobs din 
aplicații C#. 

(OC1) 

Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

 

C11. (2h) Distribuirea aplicațiilor 
C# de tip desktop și UWP 

Descrierea metodelor de distribuire 
a aplicațiilor de tip desktop (third 
party installers sau ClickOnce). 
Descrierea sistemul de împachetare 
a aplicațiilor UWP și distribuirea 
lor (Windows Store, Company 
Store, sideloading pe dispozitive 
deblocate). 

(OC2) 

Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

 

C12. (2h) Publicarea aplicațiilor și 
serviciilor web în cloud sau pe 
servere private 

Descrierea modului în care pot fi 
publicate aplicațiile și serviciile 

Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 
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web dezvoltate cu ASP.Net, în 
cloud (Azure) sau pe servere 
private (Internet Information 
Services, dotNetCore). (OC2) 

C13. (2h) Reflection 

Descrierea modului în care 
aplicațiile pot obține informații 
despre tipuri la runtime. 

(OC1) 

Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

 

C14. (2h) Compiler as a service 

Compilarea și execuția codului 
compilat la runtime. 

(OC1) 

Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

 

Bibliografie 
1. Beginning Visual C# 2015 programming, 2016, Perkins, Benjamin.; Hammer, Jacob Vibe.; Reid, Jon 

D. 
2. Developing Windows 10 applications with C#, 2016, Baidachnyi, Sergii. 
3. Programming Microsoft ASP.NET MVC, 2014, Esposito, Dino. 
4. Expert ASP.NET Web API 2 for MVC developers, 2014, Freeman, Adam. 
5. MSDN, https://msdn.microsoft.com/library 

 
8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 

Lab 1 (2h): Introducere în C# I 

Familiarizarea cu mediul de 
dezvoltare și sintaxa de bază C#. 

(OAb1, OAb2, OAb3, OAb4)  

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

Lab 2 (2h): Introduce în C# II 

Implementarea conceptelor 
discutate la curs. 

(OAb1, OAb2, OAb3, OAb4) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

Lab 3 (2h): System Programming 
în C# și .Net Framework 

Implementarea conceptelor 
discutate la curs. 

(OAb1, OAb2, OAb3, OAb4) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 
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Lab 4 (2h): Aplicații desktop WPF 

Dezvoltaerea unei aplicații desktop 
WPF simple și evidențierea 
modului în care componentele 
acesteia interacționează cu sistemul 
și utilizatorul. 

(OAb1, OAb4) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

Lab 5 (2h): Aplicații universale 
UWP 

Dezvoltarea unei aplicații 
universale simple și evidențierea 
modului în care aceasta este 
executată de către sistem și cum 
interacționează cu modificările 
suprafeței de prezentare. 

(OAb2, OAb4) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

Lab 6 (2h): Aplicații web ASP.Net 
MVC 

Dezvoltarea unei aplicații simple și 
evidențierea modului în care 
aplicația este executată, a modului 
în care cererile HTTP sunt 
procesate. Implementarea unui 
view folosind motorul Razor. 

(OAb3, OAb4) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

Lab 7 (2h): Servicii web REST 
folosind ASP.Net WebAPI 

Dezvoltarea unui serviciu simplu și 
evidențierea modului în care acesta 
este executat. 

(OAb3, OAb4) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

Lab 8 (2h): Accesarea bazelor de 
data folosind ADO.Net și Entity 
Framework 

Modificarea aplicației dezvoltate la 
laboratorul 7 pentru a folosi o bază 
de date și accesul la aceasta 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 
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folosind Entity Framework Code 
First. (OAb1, OAb2, OAb3, OAb4) 

Lab 9 (2h): Accesarea serviciilor 
web în aplicații C# 

Dezvoltarea unei aplicații 
universale care să acceseze 
serviciul dezvoltat la laboratorul 8. 

(OAb1, OAb2, OAb3, OAb4) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

Lab 10 (2h): Azure Storage în C# 

Modificarea serviciului dezvoltat la 
laboratorul 8 pentru a salva 
informații legate de utilizare (logs) 
în Azure Storage Tables. 

(OAb1, OAb2, OAb3, OAb4) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

Lab 11 (2h): Distribuirea 
aplicațiilor C# de tip desktop și 
UWP 

Realizarea practică a pachetelor 
pentru distribuție pentru aplicațiile 
dezvoltate la lab. 4 și 5. 

(OAb1, OAb2, OAb3, OAb4) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

Lab 12 (2h): Publicarea 
aplicațiilor și serviciilor web în 
cloud sau pe servere private 

Publicarea aplicației și a serviciului 
dezvoltate în cadrul laboratorului în 
cloud (Azure) și local folosind IIS. 

(OAb1, OAb2, OAb3, OAb4) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

Lab 13 (2h): Reflection 

Dezvoltarea unei aplicații de test 
care exemplifică modul în care se 
poate face reflection. 

(OAb1, OAb2, OAb3, OAb4) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

Lab 14 (2h): Compiler as a service 
Dezvoltarea unei aplicații de test 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 
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care exemplifică modul în care se 
poate compila și executa codul 
compilat la runtime. 
(OAb1, OAb2, OAb3, OAb4) 
Bibliografie 

1. Beginning Visual C# 2015 programming, 2016, Perkins, Benjamin.; Hammer, Jacob Vibe.; Reid, Jon 
D. 

2. Developing Windows 10 applications with C#, 2016, Baidachnyi, Sergii. 
3. Programming Microsoft ASP.NET MVC, 2014, Esposito, Dino. 
4. Expert ASP.NET Web API 2 for MVC developers, 2014, Freeman, Adam. 
5. MSDN, https://msdn.microsoft.com/library 

 
 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Aspectele fundamentale necesare familiarizării cu limbajul C# și platforma .Net. Competențele oferite de această disciplină sunt 
necesare specialistului IT pentru a putea evalua obiectiv tehnologiile pe care le are la dispoziție în vederea dezvoltării aplicațiilor. 
 
10. Evaluare* 

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

10.3. Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs - Capacitatea de a dezvolta o aplicație C# 
sau serviciu (OC1) 
- Capacitatea de a publica/distribui o 
aplicație dezvoltată cu C# (OC2) 

Test practic în sesiunea 
de examene 

55% 

10.5. Seminar/laborator - Abilitatea de a dezvolta aplicații desktop 
- Abilitatea de a dezvolta aplicații universale 
- Abilitatea de a dezvolta aplicații web 
folosind ASP.Net MVC 
- Abilitatea de a dezvolta servicii web 
folosind ASP.Net WebAPI 

Teme + activitate laborator 
(evaluare orală) 

45% 

10.6. Standard minim de performanță 
Standard minim (cunoștințe și aptitudini necesare pentru nota 5) 

- Cunoașterea sintaxei și a conceptelor de programare în C#; 
- Abilitatea de a folosi mediul de dezvoltare Visual Studio pentru a crea un proiect, edita și 

compila cod și depanarea (debug) aplicațiilor; 
- Înțelegerea mesajelor oferite de mediul de dezvoltare la aparaiția erorilor de compilare sau în 

timpul executării aplicațiilor. 
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  (nu  e necesar ca fiecare notă să fie mai mare de 5) . 
La fiecare dintre sesiunile de examen (inclusiv cele de restanță și măriri) nota se calculează după aceeași regulă. In 
sesiunea de restanțe/măriri se pot da doar probele la care nu s-a obținut notă de promovare (minim 5), cu excepția 
cazului în care studentul dorește să susțină și probele deja promovate.  

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
      3.02.2020                          Romeo Calotă 
 
      Semnătura directorului de departament  
      Conf.dr. Victoria Iordan 


	- Cunoașterea sintaxei și a conceptelor de programare în C#;
	- Abilitatea de a folosi mediul de dezvoltare Visual Studio pentru a crea un proiect, edita și compila cod și depanarea (debug) aplicațiilor;
	- Înțelegerea mesajelor oferite de mediul de dezvoltare la aparaiția erorilor de compilare sau în timpul executării aplicațiilor.

