
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2020-2021 

 
Anul de studiu I / Semestrul II 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti 

1.3. Departamentul  Departamentul de Informatică, Matematică şi Electronică 

1.4. Domeniul de studii Informatică 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii/calificarea Programare avansată şi baze de date / coduri COR: 251202, 251205, 251206 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Baze de date orientate orientate obiect 2.2. Cod disciplină MI 103 

2.3. Titularul activităţii de curs Conf.univ.dr. Bîrluțiu Adriana 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Conf.univ.dr. Bîrluțiu Adriana 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O 
– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

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

3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

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

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 60 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 

 

3.7 Total ore studiu individual 144 

3.9 Total ore pe semestru 200 

3.10 Numărul de credite 8 

 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Discipline de parcurs: Programare orientată obiect, Baze de date 

4.2. de competenţe Competentele oferite de disciplinele enumerate mai sus: 
C1 Programarea în limbaje de nivel înalt 

• C1.1 Descrierea adecvată a paradigmelor de programare şi a mecanismelor de limbaj 
specifice, precum şi identificarea diferenţei dintre aspectele de ordin semantic şi sintactic 

• C1.2 Elaborarea codurilor sursă adecvate şi testarea unitară a unor componente într-un 
limbaj de programare cunoscut, pe baza unor specificaţii de proiectare date 

• C1.3 Identificarea conceptelor de bază pentru organizarea datelor în baze de date 

• C1.4 Utilizarea metodologiilor si mediilor de proiectare a bazelor de date pentru probleme 
particulare 

 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sala dotată cu videoproiector şi tablă. În varianta online, cursul se va desfășura pe platforma 
Microsoft Teams (dacă este necesar se vor folosi și alte aplicații online). 

5.2. de desfăşurarea a 
seminarului/laboratorului 

Calculatoare cu conexiune la internet. În varianta online, cursul se va desfășura pe platforma 
Microsoft Teams (dacă este necesar se vor folosi și alte aplicații online). 

  
 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C3. Analiza şi proiectarea sistemelor informatice: conceperea, proiectarea, elaborarea, testarea, 
implementarea şi întreţinerea sistemelor informatice şi a programelor, întocmind documentaţia 
tehnică aferentă;  
C4. Conducerea proiectelor pentru soluţii IT&C, asigurarea funcţionalităţii, monitorizarea şi 
dezvoltarea soluţiilor IT&C implementate, instruirea personalului pentru utilizarea tehnologiilor 
IT&C implementate, coordonarea echipelor de specialişti;  
C5. elaborarea de proiecte pentru soluţii şi servicii IT&C, proiectarea / reproiectarea soluţiilor 



IT&C pentru cele mai complexe componente ale sistemului, coordonarea proiectelor şi echipelor 
IT&C, monitorizarea performanţelor soluţiilor IT&C implementate, instruirea personalului pentru 
utilizarea tehnologiilor IT&C;  
C6. Cunoașterea elementelor avansate de baze de date, capacitatea de implementare a bazelor 
de date, capacitatea de administrare a bazelor de date, asigurarea securității bazelor de date, 
cunoașterea standardelor deschise pentru sistemele de baze de date, utilizarea metodelor de 
data mining pentru prelucrarea informatiei 

Competenţe transversale CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 
muncă individual sau în echipă 
CT2. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare 
profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională. 
CT3. Capacitatea de integrare şi adaptare la exigenţele profesionale ale instituţiilor şi 
organizaţiilor, de lucru în echipă şi integrarea în mediul business. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Studiul și aprofundarea principiilor de încorporare a instrumentelor și facilităților modelului de 
programare orientată-obiect pentru dezvoltarea, gestiunea, actualizarea și optimizarea 
sistemenlor de gestiune a bazelor de date. Realizarea acestui obiectiv presupune 
înțelegerea și operarea cu noțiunile și conceptele fundamentale ale programării orientate-
obiect și ale domeniului bazelor de date, precum și dezvoltarea capacității de proiectare a 
sistemelor software de gestiune a bazelor de date ce exploatează avatajele modelului 
orientat obiect. 

7.2 Obiectivele specifice Încorporarea modelului orientat obiect în sistemele de gestiune a bazelor de date, 
exploatând avantajele utilizării acestui model; 
Asigurarea integrității, identității, securității și persistenței datelor din cadrul bazelor de date 
orientate obiect; 
Aprofundarea principiilor de proiectare, dezvoltare și operare a sistemelor de gestiune a 
bazelor de date orientate obiect. 
Identificare diferențelor și asemănărilor între bazele de date relaționale și bazele de date 
orientate obiect. 

 
 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

1. Introducere – 2 ore 
Structurarea disciplinei în decursul semestrului, modalitatea de evaluare și 
notare 
Modele tradiționale și moderne de stocare a datelor 
Scurt istoric al limbajelor orientate obiect 
Recapitularea unor principii ale dezvoltării pe bază de obiecte: clase, obiecte, 
exemple 

2. Recapitularea unor principii ale dezvoltării pe bază de obiecte – 2 ore 
Recapitularea noțiunilor de clasă, obiect, interfață 
Structura unui tip definit de utilizator 
Crearea tipurilor de dată și încorporarea lor în tupluri, liste și seturi 
Organizarea ierahică a claselor: noțiuni de moștenire și polimorfism 
Incapsulare, moștenire, polimorfism 
Exemple 

3. Aplicabilitatea bazelor de date orientate obiect (BDOO) – 2 ore 
Domenii științifice și tehnice unde se utilizează BDOO 
Exemple de baze de date de mari dimeniuni ale unor companii internaționale 
Noțiuni de bază privind exploatarea principiilor OO în cadrul bazelor de date: 
utilizarea încapsulării datelor în obiecte 
Separarea implementății de interfață în cadrul proiectării și interacțiunii cu 
obiectele 

4. Standarde ale dezvoltării bazelor de date – 2 ore 
Primele baze de date și primele SGBD structurate 
Standardul SQL 
Tendințele de standardizare a BDOO: ODMG, OQL etc 

5. Structura BDOO  – 2 ore 
Structura modelului orientat obiect: clase, obiecte, ierarhii de clase 
Schema unei BDOO: structură, gestiune, restricții legare de modificarea 
acesteia etc 

6. Exploatarea modelului orientat obiect – 2 ore 
Crearea și actualizarea claselor 
Modificarea obiectelor utilizțnd metode dedicate 
Comunicația între obiecte: transmiterea de mesaje, controlul reacției obiectelor 
prin intermediul polimorfismului 

7. Compararea modelului OO cu cel relațional – 2 ore 
Reguli de integritate ale modelului OO 
Compararea celor doua modele din punct de vedere al structurii, operațiilor și 
regulilor de integritate 

Cursul presupune 
prezentarea verbală a 
noțiunilor aferente 
disciplinei utilizând 
prezentări Powerpoint 
ca suport didactic. Se 
încurajează în 
permanență dialogul cu 
studenții și soluționarea 
eventualelor întrebări 
ale acestora. 

Studenții au 
acces la 
suportul de curs 
în format 
electronic. 



8. Principii de bază ale unui SGBDOO – 2 ore 
Utilizarea claselor, modalitatea de accesare a datelor, interfațarea cu alte 
sisteme 
Avantaje și dezavantaje ale utilizării 

9. Structura unui SGBDOO – 2 ore 
Caracteristici structurale obligatorii, opționale, deschise 
Manipularea obiectelor complexe 
Asigurarea identității și persistenței obiectelor 
Încorporarea încapsulării, claselor și tipurilor 

10. Ierarhii de clase și tipuri – 2 ore 
Tipuri de moștenire 
Supraîncărcare, suprapunere, legare întârziată 

11. Metode de proiectare a bazelor de date – 2 ore 
Principiile de proiectare “top-down” și “bottom-up” 
Avantajele și dezavantajele celor două abordări 

12. Metode de analiză a BDOO – 2 ore 
Sisteme tradiționale și moderne de analiză 

13. Metodele Rumbaugh, Booch, Coad-Yourdon, Shlaer-Mellor, UML – 2 ore 
14. Exemple şi aplicaţii – 2 ore 

Bibliografie 
1. Belden E., Greenberg J., Oracle Database Object-Relational Developer’s Guide 11g Release 1 (11.1), Oracle Press, 2008. 
2. Birlutiu A, Kadar M., Rotar C. Baze de date orientate obiect. Seria Didactica, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, 2018. 
3. Cattell R., Barry D.K., The Object Data Management Standard: ODMG 3.0, Morgan Kaufmann, 2000. 
4. Caixue L., Object-Oriented Database Systems: A Survey, University of California at Santa Cruz-Computer Science 

Department, course CMPS 277, 2003. 
5. Dietrich S., Urban S., Fundamentals of Object Databases: Object-Oriented and Object-Relational Design (Synthesis Lectures 

on Data Management), Morgan & Claypool Publishers, 2011. 
6. Muntean M., Olteanu E., Baze de date. Aplicaţii. Seria Didactica, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, 2014. 
7. Lungu I. (coord) pref. Ion Gh. Rosca; Adela Bara, Constanta Bodea, Tratat de baze de date, vol. 1: Baze de date: organizare, 

proiectare, implementare; Editura: ASE Bucuresti, 2011, 
8. Saru D., Ionita A.. Sisteme de programare orientate pe obiecte. Bucuresti: All Educational (107), 2000. 

8.2. Seminar-laborator   

1. Recapitulare limbajul Python (2h) 
2. Enumerări, Liste, Dicţionare, Funcţii în Python (2h) 
3. Clase în Python (4h) 
4. Biblioteci specializate in Python (2h) 
5. Biblioteca pymysql (2h) 
6. Conexiunea la o bază de date MySQL în Python (2h) 
7. Manipularea unei baze de date, crearea, adăugare, editare, ştergere înregistrări 

folosind biblioteca pymysql(6h) 
8. Moștenire (4h) 
9. Polimorfism (2h) 
10. Evaluarea activităţii de laborator (2h) 

Lucrările de laborator 
constau în dezvoltarea 
unor aplicații în 
limbajul Python,  
bibliotecile pymysql si 
zodb. Aceasta 
presupune 
prezentarea noțiunilor 
aferente acestui limbaj  
și interacțiunea cu 
studenții în vederea 
realizării cerințelor 
fiecărei lucrări de 
laborator. 

 
 

Bibliografie 
1. Belden E., Greenberg J., Oracle Database Object-Relational Developer’s Guide 11g Release 1 (11.1), Oracle Press, 2008. 
2. Birlutiu A, Kadar M., Rotar C. Baze de date orientate obiect. Seria Didactica, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, 2018. 
3. Cattell R., Barry D.K., The Object Data Management Standard: ODMG 3.0, Morgan Kaufmann, 2000. 
4. Caixue L., Object-Oriented Database Systems: A Survey, University of California at Santa Cruz-Computer Science 

Department, course CMPS 277, 2003. 
5. Dietrich S., Urban S., Fundamentals of Object Databases: Object-Oriented and Object-Relational Design (Synthesis Lectures 

on Data Management), Morgan & Claypool Publishers, 2011. 
6. Muntean M., Olteanu E., Baze de date. Aplicaţii. Seria Didactica, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, 2014. 
7. Lungu I. (coord) pref. Ion Gh. Rosca; Adela Bara, Constanta Bodea, Tratat de baze de date, vol. 1: Baze de date: organizare, 

proiectare, implementare; Editura: ASE Bucuresti, 2011, 
8. Saru D., Ionita A.. Sisteme de programare orientate pe obiecte. Bucuresti: All Educational (107), 2000. 
9. http://www.zodb.org 

 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoştinţele de baze de date orientate obiect implică utilizarea concomitentă și combinată a principiilor modelului orientat 
obiect și a gestiunii optimale a bazelor de date, ambele aspecte fiind frecvent întâlnite în industria de profil. Cunoştinţele 
dobândite la această disciplină sunt utile atât pentru aprofundarea programării orientate obiect, cât și pentru dezvoltarea, 
exploatarea și optimizarea sistemelor de gestiune a bazelor de date de mari dimensiuni, în vederea asigurării managementului, 
stabilității și siguranței colecțiilor de date din diverse domenii științifice, tehnice și economice. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Însușirea și înțelegerea Evaluare finală – prezentare 50%  

http://www.zodb.org/


noțiunilor, principiilor și 
conceptelor prezentate în 
cadrul cursului. 

proiect/test 
 
În varianta online, proiectul va 
putea fi parțial sau în totalitate 
înlocuit cu un test online, pe 
marginea acelorași 
cunoștințe necesare în 
elaborarea proiectului, pe 
Microsoft Teams (sau dacă 
este necesar, alternative 
online disponibile). 

10.5 Seminar/laborator Aprofundarea lucrărilor de 
laborator și rezolvarea practică 
a cerințelor de pe parcurs. 

Verificare pe parcurs  
 
Verificarea deprinderilor 
practice de modelare, 
prin evaluarea portofoliului de 
lucrări practice-teme de 
laborator, în cadrul orelor de 
laborator. 
 

50%  

10.6 Standard minim de performanţă:  
Capacitatea de a utiliza instrumentele modelului de programare orientată obiect pentru gestiunea bazelor de date. 
 
Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate pentru componentele specificate la 10.4 și 10.5. Examenul se 
consideră promovat dacă media este cel puțin 5 (nu este necesar ca notele de la 10.4 și 10.5 să fie mai mari ca 5 fiecare). 
 
Obs: Studenții pot participa la orele de consultații (2 module/săptămână conform planificării stabilite la începutul semestrului) în 
cadrul cărora titularul de curs și/sau seminar/laborator răspunde întrebărilor studenților și oferă explicații suplimentare legate de 
conținutul cursului, aplicațiile de la laborator și teme. 

 
Data completării                       Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
   12.02.2021         Conf.univ.dr. Bîrluțiu Adriana   Conf.univ.dr. Bîrluțiu Adriana 
            
 
Data avizării în departament                                          Semnătura directorului de departament 
          Lect.univ.dr. Aldea Mihaela 
 
 
 


