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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 Master 

1.6. Programul de studii / calificarea* Securitate cibernetică 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Metode şi tehnici distribuite bazate pe XML 

2.2. Titularul activităților de curs Teodor-Florin FORTIȘ 

2.3. Titularul activităților de seminar  Teodor-Florin FORTIȘ 

2.4. Anul de studii 2 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  23 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 28 

Examinări 7 

Tutorat  7 

3.7. Total ore studiu individual  93 

3.8. Total ore pe semestru 135 

3.9. Număr de credite 5 

 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Sisteme distribuite, Tehnologii workflow, calcul paralel 

4.2. de competențe  C1. Programarea în limbaje de nivel înalt 

C2. Dezvoltarea şi întreținerea aplicațiilor informatice. 

C4. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii. 

C5. Utilizarea şi administrarea sistemelor de calcul, bazelor de date 

şi reţelelor de calculatoare 

 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului Sală de curs, dotată corespunzător: tablă,  

laptop/proiector, software adecvat sau 

săli de curs virtuale, folosind mijloace de comunicare 

specifice e-uvt (Classroom, Meet, Teams) 
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5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Sală de laborator, dotată corespunzător: tablă,  

laptop/proiector, software adecvat sau 

săli de curs virtuale, folosind mijloace de comunicare 

specifice e-uvt (Classroom, Meet, Teams) 

 

 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C2. Dezvoltarea şi întreținerea aplicațiilor informatice. 

C3. Utilizarea instrumentelor informatice in context 

interdisciplinar  

C5. Utilizarea şi administrarea sistemelor de calcul, bazelor 

de date şi reţelelor de calculatoare 

CE2. Utilizarea conceptelor, tehnicilor și instrumentelor 

software specifice pentru proiectarea și implementarea de 

aplicații web, interfețe grafice și sisteme inteligente 

Competențe transversale  Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, 

informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de 

valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei 

societăţi dinamice şi de comunicare în limba română și într-

o limbă de circulație internațională 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei Capacitatea de a înțelege și utiliza noțiunile de bază legate de 

utilizarea tehnologiilor XML pentru realizarea aplicațiilor distribuite 

Capacitatea de a rezolva probleme în contextul aplicațiilor distribute și 

concurente bazate pe XML 

7.2. Obiectivele specifice  Ob.1. Să înțeleagă și utilizeze noțiunile de bază XML; 2. Să identifice 

mecanisme de construcție a aplicațiilor bazate pe XML; 3. Să 

identifice mecanisme de comunicare bazate pe XML; 4. Să înțeleagă 

noțiunile legate de comunicare bazată pe XML; 

Ob.5. Să identifice tehnologiile XML; 6. Să identifice mecanisme și 

șabloane specifice; 7. Să stabilească oportunitatea utilizării 

mecanismelor și șabloanelor specifice. 

Ob. 8. Să argumenteze necesitatea utilizării mecanismelor de specifice; 

9. Să argumenteze importanța utilizării XML în aplicații concurente și 

distribuite.  

 

 

8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

1. Introducere. Prezentarea 

structurilor XML. 

Tehnologii XML, servicii 

WEB bazate pe XML. 

Concepte de baza (Ob.1,2) 

Expunerea interactivă, 

problematizarea, 

conversaţia euristică, 

documentarea pe web, 

exemplificarea.  

 

1 săpt. – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme specifice e-

uvt.ro, comunicare prin platforma Google 

Classroom sau Microsoft Teams. 

2. Limbajul XML. Bazele Expunerea interactivă, 1 săpt. – 2 ore 
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limbajului XML. (Ob.1,2) problematizarea, 

conversaţia euristică, 

documentarea pe web, 

exemplificarea.  

 

Temele disponibile prin platforme specifice e-

uvt.ro, comunicare prin platforma Google 

Classroom sau Microsoft Teams. 

3. XSD. Tehnologii pentru 

specificarea tipurilor de 

date. Tipuri de date simple. 

Tipuri de date complexe. 

(Ob.1,2,5) 

Expunerea interactivă, 

problematizarea, 

conversaţia euristică, 

documentarea pe web, 

exemplificarea.  

 

1 săpt. – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme specifice e-

uvt.ro, comunicare prin platforma Google 

Classroom sau Microsoft Teams. 

4. Remote procedure calls. 

XML-RPC. Utilizarea 

XML-RPC pentru 

dezvoltarea aplicaţiilor 

web client-server. 

(Ob.1,2,3,6) 

Expunerea interactivă, 

problematizarea, 

conversaţia euristică, 

documentarea pe web, 

exemplificarea.  

 

1 săpt. – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme specifice e-

uvt.ro, comunicare prin platforma Google 

Classroom sau Microsoft Teams. 

5. Instrucţiuni de procesare. 

XML expath. XPath si 

XQuery (Ob.1,2,3,6) 

Expunerea interactivă, 

problematizarea, 

conversaţia euristică, 

documentarea pe web, 

exemplificarea.  

 

1 săpt. – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme specifice e-

uvt.ro, comunicare prin platforma Google 

Classroom sau Microsoft Teams. 

6. SOAP şi WSDL. mesaje 

SOAP, cereri SOAP. 

(Ob.1,2,3,5) 

Expunerea interactivă, 

problematizarea, 

conversaţia euristică, 

documentarea pe web, 

exemplificarea.  

 

1 săpt. – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme specifice e-

uvt.ro, comunicare prin platforma Google 

Classroom sau Microsoft Teams. 

7. Web Services Description 

Language. Utilizarea 

SOAP şi WSDL. 

Descrierea si utilizarea 

serviciilor web 

(Ob.1,2,4,5) 

Expunerea interactivă, 

problematizarea, 

conversaţia euristică, 

documentarea pe web, 

exemplificarea.  

 

1 săpt. – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme specifice e-

uvt.ro, comunicare prin platforma Google 

Classroom sau Microsoft Teams. 

8. Servicii web sincrone si 

servicii web asincrone. 

Endpoints.  (Ob.1,2,4,5) 

Expunerea interactivă, 

problematizarea, 

conversaţia euristică, 

documentarea pe web, 

exemplificarea.  

 

1 săpt. – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme specifice e-

uvt.ro, comunicare prin platforma Google 

Classroom sau Microsoft Teams. 

9. Transformări XSLT. 

Bibliotecile Sablotron şi 

Xalan. Utilizarea XSLT 

pentru transformări de 

documente XML.  

(Ob.1,2,3,5) 

Expunerea interactivă, 

problematizarea, 

conversaţia euristică, 

documentarea pe web, 

exemplificarea.  

 

1 săpt. – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme specifice e-

uvt.ro, comunicare prin platforma Google 

Classroom sau Microsoft Teams. 

10. Arhitectura SOA. Concepte 

SOA. Componente SOA. 

(Ob.1,2,4,5) 

Expunerea interactivă, 

problematizarea, 

conversaţia euristică, 

documentarea pe web, 

1 săpt. – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme specifice e-

uvt.ro, comunicare prin platforma Google 

Classroom sau Microsoft Teams. 
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exemplificarea.  

 

11. Dezvoltarea interfetelor 

grafice: XForms, XML 

Pipelines, page flows. 

Integrarea interfetelor 

grafice (Ob.1,2,3,6) 

Expunerea interactivă, 

problematizarea, 

conversaţia euristică, 

documentarea pe web, 

exemplificarea.  

 

1 săpt. – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme specifice e-

uvt.ro, comunicare prin platforma Google 

Classroom sau Microsoft Teams. 

12. Limbaje pentru 

specificarea proceselor de 

tip business: BPEL. 

Extensii specifice WSDL. 

(Ob.1,2,3,4,5,6) 

Expunerea interactivă, 

problematizarea, 

conversaţia euristică, 

documentarea pe web, 

exemplificarea.  

 

1 săpt. – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme specifice e-

uvt.ro, comunicare prin platforma Google 

Classroom sau Microsoft Teams. 

13. Descrierea proceselor 

BPEL. Activitati BPEL. 

Executia proceselor. 

Instalarea si configurarea 

serviciilor. (Ob.1,2,3,4,5,6) 

Expunerea interactivă, 

problematizarea, 

conversaţia euristică, 

documentarea pe web, 

exemplificarea.  

 

1 săpt. – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme specifice e-

uvt.ro, comunicare prin platforma Google 

Classroom sau Microsoft Teams.Notițe de curs 

disponibile prin platforma e-uvt.ro 

14. Testarea serviciilor WEB: 

BPEL UNIT, SOAP UI, 

unelte specifice. 

(Ob.1,2,5,6) 

Expunerea interactivă, 

problematizarea, 

conversaţia euristică, 

documentarea pe web, 

exemplificarea.  

 

1 săpt. – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme specifice e-

uvt.ro, comunicare prin platforma Google 

Classroom sau Microsoft Teams. 

Bibliografie 

[1] http://www.openwddx.org, The OpenWDDX white paper 

[2] Adam Freeman, Allen Jones, Microsoft .NET XML Web Services Step by Step, Microsoft Press; 1 edition, 

2002, ISBN: 0735617201 

[3] Brian Benz, John Durant, XML Programming Bible (2nd edition), John Wiley & Sons, 2003, ISBN: 

0764538292 

[4] Scott Short, Building XML Web Services for the Microsoft .NET Platform, Microsoft Press, 2002, ISBN: 

0735614067 

[5] Michael C. Daconta, Leo J. Obrst, Kevin T. Smith, The Semantic Web: A Guide to the Future of XML, Web 

Services, and Knowledge Management, Wiley, 2003, ISBN: 0471432571 

[6] Lucinda Dykes, Ed Tittel, Chelsea Valentine, XML Schemas, Sybex Inc, 2002, ISBN: 0782140459 

[7] R. Allen Wyke, Sultan Rehman, Brad Leupen, XML Programming, Microsoft Press, 2002, ISBN: 0735611858 

[8] Eric Newcomer, Understanding Web Services: XML, WSDL, SOAP, and UDDI, Addison-Wesley Professional, 

2002, ISBN: 0201750813 

[9] James Snell, Doug Tidwell, Pavel Kulchenko, Programming Web Services with SOAP, O'Reilly, 2001, ISBN: 

0596000952 

[10] Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel, B. DuWaldt, L. K. Trees, Web Services: A Technical Introduction, Prentice 

Hall PTR, 2002, ISBN: 0130461350 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 

1. Limbajul XML. Informatii 

generale. Bibliotecile XML 

(Ob.1,2,8)  

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 

modelarea, proiectul, lucrul în grup 

organizat.  

2 săpt – 2 ore 

Notițe de laborator, informații teme 

laborator disponibile prin platforme 

specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau 

Microsoft Teams. 

http://www.openwddx.org/
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2. Dezvoltarea fisierelor 

XML. SAX si DOM. 

Parcurgerea fisierelor 

XML (Ob.1,2,8)  

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 

modelarea, proiectul, lucrul în grup 

organizat.  

2 săpt – 2 ore 

Notițe de laborator, informații teme 

laborator disponibile prin platforma 

e-uvt.ro Notițe de laborator, 

informații teme laborator 

disponibile prin platforme specifice 

e-uvt.ro, comunicare prin platforma 

Google Classroom sau Microsoft 

Teams. 

3. Dezvoltarea fisierelor 

XML.  Validare XML . 

Validare DTD si XSD. 

(Ob.1,2,8)  

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 

modelarea, proiectul, lucrul în grup 

organizat.  

2 săpt – 2 ore 

Notițe de laborator, informații teme 

laborator disponibile prin platforme 

specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau 

Microsoft Teams. 

4. Interogarea fisierelor 

XML: tehnologii de 

interogare. Xpath si 

Xquery (Ob.1,2,8,9)  

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 

modelarea, proiectul, lucrul în grup 

organizat.  

2 săpt – 2 ore 

Notițe de laborator, informații teme 

laborator disponibile prin platforme 

specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau 

Microsoft Teams. 

5. Transformarea fisierelor 

XML: XSLT si XSL-FO 

(Ob.1,2,8,9)  

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 

modelarea, proiectul, lucrul în grup 

organizat.  

2 săpt – 2 ore 

Notițe de laborator, informații teme 

laborator disponibile prin platforme 

specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau 

Microsoft Teams. 

6. Dezvoltarea interfetelor 

inteligente: XHTML si 

Xforms (Ob.1,2,5,6)  

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 

modelarea, proiectul, lucrul în grup 

organizat.  

2 săpt – 2 ore 

Notițe de laborator, informații teme 

laborator disponibile prin platforme 

specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau 

Microsoft Teams. 

7. Studii de caz: integrarea 

tehnologiilor XML 

(Ob.5,6,7,8)  

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 

modelarea, proiectul, lucrul în grup 

organizat.  

2 săpt – 2 ore 

Notițe de laborator, informații teme 

laborator disponibile prin platforme 

specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau 

Microsoft Teams. 

Bibliografie 

[1] http://www.openwddx.org, The OpenWDDX white paper 

[2] Adam Freeman, Allen Jones, Microsoft .NET XML Web Services Step by Step, Microsoft Press; 1 edition, 

2002, ISBN: 0735617201 

[3] Brian Benz, John Durant, XML Programming Bible (2nd edition), John Wiley & Sons, 2003, ISBN: 

0764538292 

[4] Scott Short, Building XML Web Services for the Microsoft .NET Platform, Microsoft Press, 2002, ISBN: 

0735614067 

[5] Michael C. Daconta, Leo J. Obrst, Kevin T. Smith, The Semantic Web: A Guide to the Future of XML, Web 

Services, and Knowledge Management, Wiley, 2003, ISBN: 0471432571 

[6] Lucinda Dykes, Ed Tittel, Chelsea Valentine, XML Schemas, Sybex Inc, 2002, ISBN: 0782140459 

[7] R. Allen Wyke, Sultan Rehman, Brad Leupen, XML Programming, Microsoft Press, 2002, ISBN: 0735611858 

http://www.openwddx.org/
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[8] Eric Newcomer, Understanding Web Services: XML, WSDL, SOAP, and UDDI, Addison-Wesley Professional, 

2002, ISBN: 0201750813 

[9] James Snell, Doug Tidwell, Pavel Kulchenko, Programming Web Services with SOAP, O'Reilly, 2001, ISBN: 

0596000952 

[10] Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel, B. DuWaldt, L. K. Trees, Web Services: A Technical Introduction, Prentice 

Hall PTR, 2002, ISBN: 0130461350 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   

Conținutul disciplinei corespunde curriculei din alte centre universitare, din țară sau Uniunea Europeană. 

Conținuturile practice (lucrări de laborator) corespund cerințelor de pe piața muncii locală. 
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10. Evaluare* 

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

evaluare***  

10.3. Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs 

 

Evaluarea are în vedere următoarele 

categorii de cunoștințe:  

• cunoștințe generale: utilizarea 

aplicatiilor XML, utilizarea 

tehnologiilor suport (XSD, 

Xpath, WSDL) 

• cunoștințe de detaliu: utilizarea 

tehnologiilor XML pentru 

dezvoltarea unor aplicatii de 

complexitate medie, intr-un 

mediu eterogen. 

• cunoștințe avansate: utilizarea 

mecanismelor dobândite pentru 

rezolvarea unor probleme de 

dificultate sporită, eventual prin 

utilizarea unor metode diferite 

de comunicație 

Examinare scrisă, 

în săptămânile 8-9; 

participare activă la 

activitățile de curs; 

proiect individual 

sau proiect de grup 

(proiect final). 

20 

 Temele/referatele sau proiectele acoperă 

părți ale informațiilor prezentate la curs 

și a temelor realizate la laborator, fiind 

vizată evaluarea abilităților de utilizare 

ale tehnologiilor studiate.  

Proiect individual, 

proiect de grup. 

40 

10.5. 

Seminar/laborator 

Evaluarea are în vedere următoarele 

categorii de cunoștințe: 

• cunoștințe generale: utilizarea 

aplicatiilor XML, utilizarea 

tehnologiilor suport (XSD, Xpath, 

WSDL) 

• cunoștințe de detaliu: utilizarea 

tehnologiilor XML pentru 

dezvoltarea unor aplicatii de 

complexitate medie, intr-un mediu 

eterogen. 

• cunoștințe avansate: utilizarea 

mecanismelor dobândite pentru 

rezolvarea unor probleme de 

dificultate sporită, eventual prin 

utilizarea unor metode diferite de 

comunicație 

Evaluarea temelor, 

evaluarea 

activităților 

adiționale; 

Evaluarea activității 

la laborator;  

Participarea activă 

la activitățile de 

laborator 

40 

10.6. Standard minim de performanță 
 Examinare scrisă:  

• Pentru nota 5 este necesară obținerea unui nivel superior (minim 60%) de înțelegere a cunoștințelor 

generale, precum și a unui nivel minim de înțelegere a cunoștințelor de detaliu prezentate anterior, prin 

descrierea scheletului unei aplicații de dificultate medie. 
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• Pentru nota 10 este necesară dovedirea unui nivel superior (minim 80%) pentru cunoștințele avansate, 

precizate anterior. 

Probe practice și activitate de laborator: 

• Pentru nota 5 este necesară obținerea unui nivel superior (minim 60%) de utilizare pentru cunoștințele 

generale, precum și a unui nivel minim de utilizare a cunoștințelor de detaliu prezentate anterior, prin 

participarea la realizarea unei aplicații de dificultate medie. 

Pentru nota 10 este necesară dovedirea unui nivel superior (minim 80%) pentru cunoștințele avansate, precizate 

anterior. 

Nota finală se calculează ca medie ponderată a notelor acordate pentru cele două componente. 

Examenul se consideră promovat dacă este obținută o medie de cel puțin 50% din rezultatul maxim și cel puțin 45%  

pentru fiecare dintre cele două componente.  

La fiecare dintre sesiunile de restanțe/măriri se consideră promovate componentele pentru care a fost obținut un 

rezultat de cel puțin 50% din rezultatul maxim al componentei respective (reprezentând nota 5), cu excepția cazului 

în care studentul dorește să susțină și aceste componente. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

22/Sept/2020   Conf.dr. Teodor-Florin FORTIȘ  Conf.dr. Teodor-Florin FORTIȘ                           

 

 

Data aprobării     Semnătura directorului de departament  

 


