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TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică 

Departamentul Electroenergetică şi Electrotehnică 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0713.1 Electroenergetica 

Anul de studiu Semestrul 
Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

I (învățământ cu frecvență) 
I (învățământ cu frecvență redusă) 

I E 
unitate de curs 
fundamentală 

unitate de curs 
obligatorie 

4 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în planul de învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs 
Laborator/ 

seminar 
Proiect 
de an 

Studiul materialului 
teoretic 

Pregătire 
aplicații 

120 (învățământ cu frecvență) 15 45 - 15 45 

120 (învățământ cu frecvență redusă) 6 12 - 34 68 
 

3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învățământ 

Nu sunt 

Conform 
competențelor 

Utilizarea adecvată a cunoştinţelor în vederea aprecierii calității, proceselor, 
programelor, softurilor în domeniu tehnologiilor informaţionale. Conştientizarea 
rolului tehnologiilor informaționale în calculul algebric atât numeric cât și 
simbolic, reprezentări grafice ale funcțiilor, crearea desenelor explicative,  
cunoaşterea etapelor de întocmire a unui raport cu ajutorul calculatorului 

 

4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs 
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector 
conectat la calculator. 

Lucrări de 
laborator 

Studenții vor pregăti teme individuale și vor răspunde la întrebări în baza cursurilor 
teoretice. Studenţii trebuie sa fie capabili de a întocmi rapoarte conform cerinţelor 
STAS, să programeze şi să rezolve probleme prin intermediul aplicaţiei Excel, 
construirea diagramelor de diferite forme, să utilizeze pachetul Excel pentru calcule 
tabelare , să creeze o prezentare Power Point, să creeze desene în Visio. 

 

5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP5. Aplicarea creativă a cunoştinţelor de bază în modelarea, proiectarea şi exploatarea 
tehnologiilor informaţionale. 

 Conştientizarea rolului tehnologiilor informaționale în calculul algebric atât 
numeric cât și simbolic, reprezentări grafice ale funcțiilor, crearea desenelor 
explicative, cunoaşterea etapelor de întocmire a unui raport cu ajutorul 
calculatorului. 

 Formarea abilităţilor de aplicare a metodelor numerice pentru studierea 
fenomenelor electrotehnice şi electromecanice, cunoaşterea şi utilizarea software 
specializat pe calculator din domeniul matematicii de calcul. 

 Formarea  abilităţilor de analiză şi comunicare a rezultatelor ob ținute. 

http://www.utm.md/
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 Dezvoltarea capacităţilor de a studia independent sofware noi. 

Competenţe 
transversale 

CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea 
de tehnici de relaţionare şi de muncă eficientă în cadrul echipei. 

CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi de 
formare profesională asistată (portaluri Internet,  aplicaţii software de specialitate, 
baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de 
circulaţie internaţională. 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Cunoaşterea şi aplicarea etapelor de rezolvarea a problemelor cu ajutorul calculatorului 

Obiectivele 
specifice 

Să comunice eficient  folosind terminologia tehnologiilor informaționale. 
Să întocmească un raport în MSO Word . 
Să  utilizeze pachetul  MSO Word pentru redactare de texte. 
Să programeze şi să rezolve probleme prin intermediul aplicaţiei Excel, să construiască 
diagramele de diferite forme. 
Să elaboreze un tabel cu date în Excel. 
Să utilizeze pachetul MSO Excel pentru calcule tabelare şi reprezentări grafice. 
Să creeze o prezentare în MSO PowerPoint 
Să  utilizeze pachetul  MSO PowerPoint pentru prezentări. 
Să elaboreze şi să dirijeze o bază de date Access. 
Să  elaboreze interogări în baza de date Acces pentru diferite necesităţi. 
Să creeze un desen în MSO Visio. 
Să  utilizeze MSO Visio pentru crearea desenelor tehnice. 
Să deschidă, instaleze un browser. 
Să  utilizeze un browser pentru navigarea pe internet. 

 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Concepte de bază privind calculatoarele 2 0,5 

T2. Rolul tehnologiilor informaţionale 2 0,5 

T3. Redactare de texte în MS Word 2 1 

T4. Calcularea datelor în forma tabelară şi reprezentarea graficelor în Excel 2 0,5 

T5. Crearea prezentărilor în MS PowerPoint 2 1 

T6. Aplicaţia Microsoft Acces 2 1 

T7. Desenarea MS Visio 2 1 

T8.  Internetul. Noţiune de bază 1 0,5 

Total prelegeri: 15 6 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

S1. Cerinţele de prezentare şi modul de susţinere a lucrării de laborator. 
Instrucţiuni privind tehnica securităţii. Distribuirea problemelor. 

6 2 

S2. Editor de text Word: introducerea şi redactarea textelor, tabelelor.  
Redactor de ecuaţii. Posibilităţile grafice ale editorului Word. 

4 2 
 

S3. Redactor de ecuaţii. Posibilităţile grafice ale editorului Word. 2 

S4. Editor de tabele Excel: rezolvarea problemei de specialitate. 2 2 
 S5. Editor de tabele Excel: rezolvarea problemei de specialitate. 2 
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S6. Posibilităţile de prezentare a informaţiei din foi Excel în documentele 
Word. 

4 

S7. Colectarea informaţiilor pentru elaborarea prezentării în Power Point. 2 2 
 S8. Crearea unei prezentări în Power Point la specialitate . 4 

S9. Posibilităţi de introducere, aranjare, redactare a informaţiei 2 

2 
 

S10. Elaborarea bazei de date în Access. 2 

S11. Elaborarea interogărilor bazei de date Access. 4 

S12. Construirea unei baze de date prin intermediul Design View. 2 

S13. Crearea unui desen în MSO Visio 2 

S.14. Desenarea, editarea unui desen în MSO Visio 2 
2 S.15. Crearea unui fișier în formatul HTML. Prezentarea referatelor la 

lucrări de laborator 
5 

Total lucrări de laborator/seminare: 45 12 
 

8. Referințe bibliografice 

Principale 

1. Suport de curs Concepte de bază pentru utilizarea calculatoarelor personale– 
eComunitate. http://www.ecomunitate.ro/upload/instruire/pdf/Modulul%201.pdf  

2. Suport de curs Microsoft Word 2007 – eComunitate. 
http://www.ecomunitate.ro/upload/instruire/pdf/Modul%203%20Word2007_RO.pdf  

3. Suport de curs Microsoft Excel 2007 – eComunitate,  
http://www.ecomunitate.ro/upload/instruire/pdf/Modul%204%20Excel2007_RO.pdf  

4. Excel. Tehnici de prelucrare şi analiză a informaţiei, Ilie Coandă, Chişinău, Evrica, 2002, 
175 p. 

5. Suport de curs Powerpoint – eComunitate, 
http://www.ecomunitate.ro/upload/instruire/pdf/Modul%205%20PowerPoint2007_R
O.pdf  

6. Access. Ghid de iniţiere. Proiectarea şi utilizarea Bazelor de date, Ilie Coandă, Evrica, 
2001, 100 p. 

7. Crearea unui proiect Microsoft Visio, 
http://www.creeaza.com/referate/informatica/grafica-design/CREAREA-UNUI-
PROIECT-MICROSOFT916.php  

8. Suport de curs Internet și poștă electronică - – eComunitate 
http://www.ecomunitate.ro/upload/instruire/pdf/Modul%206%20INTERNET_RO.pdf  

Suplimentare 
1. Medii de programare. Teste grilă., UTM, Chişinău, 2007, 56 p. 
2. Programarea şi utilizarea calculatoarelor II. Curs de prelegeri. UTM, Chişinău, 2005. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și seminare; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Activitate curentă în cadrul seminarelor. 
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