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Informatica 

1. Date despre unitatea de curs/modul  
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 
Catedra/departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor 
Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 
Programul de studiu 1010.1. Servicii publice în nutriție 
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 
 

1; 
 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 
Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar Proiect de 
an 

Studiul materialului 
teoretic Pregătire aplicaţii 

120 zi 30 30 - 30 30 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 
Conform planului de învăţământ Cunoștinţe despre Sisteme de Operare, Bazele Tehnoredactării 

computerizate, Bazele calculului tabelar   
Conform competenţelor Gestionarea sistemelor de operare, abilităţi iniţiale de tehnoredactare 

textuală și a calculelor tabelare 
 

4. Condiţii de desfășurare a procesului educaţional pentru 
Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector și 

calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum și convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

  
Competenţe 
profesionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CP1. Definirea conceptelor, teoriilor și metodelor pentru utilizarea practică a sistemelor 
informatice și de comunicaţii a programelor de aplicaţii corespunzătoare cât și a 
științei calculatoarelor. 

CP1.1 Utilizarea cunoștinţelor de bază pentru explicarea și interpretarea procedeelor de 
utilizare a sistemelor de operare. 
CP1.2 Aplicarea cunoștinţilor și metodelor de bază pentru editarea și procesarea 
informaţiei textuale, tehnoredactarea documentelor. 
CP1.3 Utilizarea capacităţilor pentru efectuarea calculelor tabelare.  
CP1.4 Aplicarea cunoștinţilor pentru elaborarea prezentărilor și a programelor de aplicaţii 
corespunzătoare.    

http://www.utm.md/
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Arii de conținut 

CP1.5 Studierea motoarelor de cautare în reţeua internet și crearea paginelor web.  
CP1.6 Aplicarea cunoștinţelor teoretice la identificarea și analiza tendinţelor de dezvoltare, 
a metodelor de procesare, de modelare și de utilizare a aplicaţiilor din domeniul 
informaticii aplicate. 
 
Concepte și metode fundamentale din știinţele exacte și de specialitate 

 
Competenţe 
profesionale 

CP5. Evaluarea și asigurarea calităţii cunoștinţilor și aplicarea lor în practică.  
CP5.1 Însușirea conceptelor principale ale informaţicii și ale sistemului de operare 
Windows. 
CP5.2 Însușirea conceptelor teoretice referitoare la programul de procesare a textelor 
Word. 
CP5.3 Însușirea metodelor speciale de tehnoredactare a textelor.  
CP5.4 Abilităţi de creare și redactarea a tabelelor și ilustrarea grafică a informaţiiei 
tabelare.  
CP5.5 Prezentarea abilităţilor de lucru cu programul de calcul tabelar, efectuarea calculelor 
in registrele de calcul.  
CP5.6 Crearea prezentărilor în programul de aplicaţie PowerPoint. 
CP5.7 Utilizarea programului de aplicaţie Publisher 
CP5.8 Abilităţi în crearea paginelor Web utilizand softuri corespunzătoar.   

Competenţe 
profesionale 

 
 
 
 

 
 

CP6. Interpretarea și întocmirea aplicaţiilor informatice 
CP6.1 Gestionarea resurselor materiale asistată de calculator. 
CP6.2 Proiectarea și utilizarea aplicaţiilor de prelucrare a informaţiilor cu baze de date. 
CP6.3 Dobândirea aptitudinilor și competenţelor de conceptualizare, proiectare, 
realizare,și evaluare a aplicaţiilor informatice.  

Competenţe 
transversale 

CT1. Realizarea lucrărilor de laborator cu utilizarea corectă a surselor bibliografice și 
metodelor specifice, în condiţii de autonomie restrânsă și asistenţă calificată, 
precum și susţinerea acestora cu demonstrarea capacităţilor calitative în 
soluţionarea diferitor sarcini cu utilizarea cunoștinţilor obţinute în domeniu. 

CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare și a nivelului de dezvoltare profesională și utilizarea eficientă a resurselor 
de comunicare și formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-
line etc.), inclusiv folosind limbi străine. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însușirea și aplicarea cunoștinţilor, utilizarea practică a sistemelor informatice și de 
comunicaţii a programelor de aplicaţii corespunzătoare. 
 

Obiectivele specifice Să înţeleagă și să utilizeze sistemele informaţionale corespunzătoare.  
Să posede cunoștinţe și să le utilizeze de tehnoredactare computerizată a 
documentelor.  
Să utilizeze programul de aplicaţie Excel pentru efectuarea calculelor și să ilustreze 
informaţia in mod grafic.  
Să aplice corect procedeele de modelare constructivă a unei prezentări în PowerPoint. 
Să posede abilităţi de creare a paginilor Web.  
Să cunoască și să poată aplica cunoștintele în Infografică 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de 
ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

Tematica prelegerilor 
T.1. Sistemul de operare Windows. Iniţire în programul de aplicaţie Microsoft Word.  2 

T2. Facilităţi de prelucrare a textului  2 
T3. Tehnoredactarea documentului la nivel de caracter, paragraf, document 
CISCO IT Essentials. Introducere în domeniul calculatoarelor personale 

2 

T4. Metode speciale de tehnoredactare 
CISCO IT Essentials. Normele de laborator și utilizarea uneltelor 

2 

T5. Modalităţi de prelucrare a textului în Word. Înserarea simbolurilor și ecuaţiilor în 
documente Word. 

CISCO IT Essentials. Asamblarea Computerului. 

2 

T6. Crearea tabelelor și opţiunile lor de redactare a lor.  
CISCO IT Essentials. Prezentarea generală a întreținerii preventive. Prezentare generală a 

întreținerii preventive și a depanării 

2 

T7. Ilustrarea informaţiei tabelare prin grafuri și opţiunea lor de redactare. 
 CISCO IT Essentials. Sisteme de operare. Tipuri, cerințe, îmbunătățiri, instalare Virtualizare 
pe partea client, procesul de depanare SO. 

2 

T8. Programul de aplicaţie de calcul tabelar Excel  
CISCO IT Essentials. Rețele. Componente, topologii. 

2 

T9. Lucru cu foile de calcul. Introducerea, eliminarea rindurilor, coloanelor, foilor, 
regisrelor. Lucru cu mai multe foi de calcul și registre.  
CISCO IT Essentials. Laptopuri 

2 

T10. Crearea seriilor secvenţiale, Baze de date in Excel.  
CISCO IT Essentials. Dispozitive mobile. Metode pentru securizare 

2 

T11. Efectuarea calculelor folosind formule și funcţii 
CISCO IT Essentials. Imprimante 

2 

T12. Calcule folosind mai multe foi de calcul și registre. Ilustrarea datelor grafic 
CISCO IT Essentials. Securitate. Amenințări de securitate 

2 

T13. Crearea subtotalului și a tabelului pivot.  
CISCO IT Essentials. Securitate. Proceduri și tehnici. 

2 

T14  Iniţiere in Microsoft Publisher. Crearea paginilor Web 
CISCO IT Essentials. Abilitățile de comunicare și profesionistul în tehnologia informației 

2 

T15 Iniţiere in Microsoft PowerPoint.  
CISCO IT Essentials. Probleme etice și juridice în industria tehnologiei informaţiei 

2 

Total prelegeri: 30 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de 
ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 
LL1. Windows. Noţiuni generale de operare. Explicarea și însușierea conceptelor de Software, 
Hardware. Lucrul cu dosare și fișiere. 
Word. Noţiuni Generale. 
 

4 

LL2. Tehnoredactarea documentelor Word. 
 4 

LL3. Crearea și modificarea ecuaţiilor. Introducerea simbolurilor, imaginilor. Generarea 
indexului și cuprinsului. 
 

4 

LL4. Crearea tabelelor și a graficelor în Word. 
 4 

LL5. Excel. Noţiuni de lucru în Excel. Lucru cu foile de calcul. Registre.  
 4 

LL6. Efectuarea calculelor în Excel. Crearea și modificarea diagramelor. 
 4 

LL7. Lucru în mediu programului de aplicaţie Microsoft Publisher. 
 4 

LL8. Crearea prezentărilor în mediul programului de aplicaţie Microsoft Power Point.  
 2 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 
 

8. Referinţe bibliografice 
Principale 1. CISCO IT Essentials. Curs online de studiu al noțiunilor de bază în domeniul IT  

2. Joan Lambert, Curtis Frve. Microsoft Office 2016 Step by Step, Microsoft Press, 2015 
3. https://www.computer-pdf.com/tutorials-ms-office-basics  
4. Note de curs la Tehnologii Informaționale, versiune electronică  

Suplimentare 1. S. Tanenbaum, ”Organizarea structurata a calculatoarelor”, Computer Libris Agora, 
1999 

2. D. Gorgan, ”Structura calculatoarelor”, Casa de Editura Albastra, Grupul 
Microinformatica, Cluj-Napoca, 2000 

3. D. Gorgan, G. Sebestyen., ”Arhitectura calculatoarelor”, Tipografia Univ. Tehnice Cluj, 
1997 

4. Microsoft Office Word 2007 ”Manual pentru uz școlar”, Microsoft, 2008. ISBN 978973-
0-05945-8 

5. Microsoft Office Excel 2007  ”Manual pentru uz școlar”, Microsoft, 2008. ISBN 
9789730059458 

6. Microsoft Office PowePoint 2007 ”Manual pentru uz școlar”, Microsoft, 2008. ISBN 
9789730059458  

7. www.support.office.com  

https://www.computer-pdf.com/tutorials-ms-office-basics
http://www.support.office.com/
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9. Evaluare 
 

Forma de 
învățământ 

Periodică 
Curentă Lucrul individual Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 
Cu frecvență 15% 15% 15% 15% 40% 

Standard minim de performanţă 
Prezenţa şi activitatea la prelegeri, lucrări practice 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări şi lucrări de laborator 

 


	T.1. Sistemul de operare Windows. Iniţire în programul de aplicaţie Microsoft Word. 
	LL5. Excel. Noţiuni de lucru în Excel. Lucru cu foile de calcul. Registre. 

