
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2021-2022 

 
Anul de studiu II / 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 Licență 
1.6. Programul de studii/calificarea* Informatică / 251201, 251203, 251204 
* pentru a specifica aspectele legate de calificare, vor fi trecute codurile COR și/sau denumirile profesiilor cărora se adresează 
programul de studii (conform  mențiunilor din Planul de învățământ). 

 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Dezvoltarea aplicațiilor WEB 2.2. Cod disciplină INFO211 
2.3. Titularul activităţii de curs Cucu Ciprian 
2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Cucu Ciprian 
2.5. Anul de studiu II 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 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat - 
Examinări 9 
Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 69 
3.9 Total ore pe semestru 125 
3.10 Numărul de credite** 5 
* 3.9. = 3.4. + 3.7.; numărul total de ore pe semestru trebuie calculat în funcție de nr. de credite (3.9.) și de volumul de muncă 
aferent unui credit (1 credit = 25 ore conform Ghidului de aplicare a ECTS). 
** 3.10. = numărul de credite prevăzut a fi atribuit disciplinei prin planul de învățământ. 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum INFO 103 Fundamentele programării  

INFO 201 Baze de date  
INFO 204 Programarea orientată obiect  

 

4.2. de competenţe C1.3 Elaborarea codurilor sursă adecvate și testarea unitară a unor 
componente într-un limbaj de programare cunoscut, pe baza unor 
specificații de proiectare date  
C5.5 Realizarea unor proiecte de baze de date  

 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului Sala dotată cu tablă și videoproiector  

 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului  Sala dotata cu calculatoare PC – Laboratoare de informatică  
 

  
 

6. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe profesionale C2.2. Utilizarea metodologiilor, mecanismelor de specificare și a mediilor de dezvoltare pentru 

realizarea aplicațiilor informatice  
C2.5. Realizarea unor proiecte informatice dedicate  

 

Competenţe transversale Studenţii trebuie să cunoască conceptele de bază privind funcționarea internetului și fie capabili 
să proiecteze, să programeze și să implementeze o aplicație web simplă.  
 



 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Studenţii trebuie să cunoască conceptele de bază privind funcționarea 

internetului și fie capabili să proiecteze, să programeze și să implementeze 
o aplicație web simplă.  
 

7.2 Obiectivele specifice • dobândirea de cunoştinţe fundamentale privind trasmisia și 
afișarea informației prin Internet, în special pe Web.  

• deprinderea utilizării metodologiilor, mediilor de dezvoltare și 
limbajelor specifice creării site-urilor și aplicațiilor web 

• capacitatea de a dezvolta un proiect constând într-o aplicație web 
simplă, pornind de la specificații date  

 

 
 
8. Conţinuturi* 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

1. Funcționarea unei pagini web simple (HTML): document – cum 
formatăm informația; fișier text; elementul HTML; atribute 
HTML;validare (Doctype) 

2. Introducere în CSS: regula CSS, selectori simpli și complecși, 
proprietăți CSS, reguli de precedență + inspectorul din browser 

3. Layout cu HTML5 și CSS: elemente semantice, structura 
standard html5, the box model 

4. Introducere în Javascript + discuție proiect individual / echipă 
5. Responsive web design – media queries, mobile first, 

frameworks, librării 
6. Evaluare intermediară proiect (interfață) – prezentări + 

recomandări 
7. Modelul client server, protocoale, protocolul HTTP 
8. Transmisia valorilor, variabile globale – get, post, server, 

request 
9. Elemente de securitate – riscuri (sql injection, xss altele), 

metode de prevenire a riscurilor, cookies, sesiuni 
10. Elemente avansate de configurare: vhost, htacces, friendly 

URLS +CMS, librării, middleware, frameworks 

 
Prelegere, discutii, 
demonstrații  
 

 

Bibliografie 
Jennifer Robbins (2018), Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics, Ed. Oreilly.  
David Gourley, Brian Totty (2002), HTTP: The Definitive Guide, Oreilly.  
 

8.2. Seminar-laborator   

 
1. Testarea elementelor HTML (p, h, liste, tabel, img, br, a) și unor atribute (src, 

alt, href).  
2. Aplicarea regulilor folosind selectori simpli și complecși  
3. Crearea a 3 pagini HTML5 & CSS3 cu layout corespunzător exercitii JS pe 

exemplul de clasă + a doua oră – begin individual / team project  
4. Finalizarea interfeței pentru exemplul de clasă +lucru la proiect  
5. Scurt test HTML + CSS (1h) Finalizare interfață proiect (1h)  
6. Introducere în programare PHP  
7. Transmiterea valorilor prin url și formular  
8. Implementarea unui modul simplu de autentificare (exemplu) + adăugare 

(admin panel) la proiect  
9. Scurt test php + protocoale (1h) +Finalizare proiect individual / de echipă  
10. Finalizare proiect individual / de echipă  
 

 
Discutii, demonstrații, exemple  
Exerciții propuse, teme  

 

Bibliografie 
Jennifer Robbins (2018), Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics, Ed. Oreilly.  
Luke Welling, Laura Thomson (2017), PHP and MySQL® Web Development, Fifth Edition, Addison-Wesley  
Marijn Haverbeke; Eloquent JavaScript, 2nd Edition. Disponibilă online [sept 2019] la adresa http://eloquentjavascript.net/index.html  
 

* temele de curs și seminar/laborator trebuie să acopere în întregime obiectivele specifice formulate la secțiunea 7.2. 
* temele abordate la curs și cele de la seminar pot fi proiectate atât în relație de complementaritate, cât și/sau în relație de 
aprofundare a tematicii. 
* este recomandabil ca elaborarea fișei disciplinei să fie făcută în echipă de către titularul de curs și cel de seminar/laborator, 
eventual de către toți titularii aceleiași discipline, acolo unde mai multe persoane predau aceiași disciplină. 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Discuții periodice cu reprezentanți ai angajatorilor, analiza cerințelor pentru posturile disponibile. 

 



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

10.4 Curs Evaluare finală  Prezentare proiect, întrebări 
din materie  

50% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs  
 

Activitate în timpul anului  
Teste pe calculator  

50% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

• Nota de laborator se calculează ca medie ponderată între activitatea de laborator (30%) și testele de laborator (70%) 
• Proiectul final trebuie să cuprindă minimal: structură HTML5 și componente client-server (PHP & MySql) care să ilustreze 

operațiunile specifice CRUD.  
• Evaluare finală orală: minimum un răspuns corect din 3 – 5 întrebări 
• Ambele probe trebuie promovate cu nota minimă 5 
• Pentru participarea la primul examen, prezența la laborator este obligatorie, recuperările se pot face prin activități 

suplimentare, în limita a 50% din totalul laboratoarelor.  
. 
 
Data completării                       Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
   
            
 
Data avizării în departament                                          Semnătura directorului de departament 
   
 



Anexă la Fișa disciplinei (facultativă) 
 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
b. Evaluare – mărire de notă 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Prezentare proiect, răspuns la 

întrebări din materia studiată 

Evaluare orală – prezentare, 

discuție 

 100 %  

10.5 Seminar/laborator 

 
NA NA  NA 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Proiectul final trebuie să cuprindă minimal: structură HTML5 și componente client-server (PHP & MySql) care să 
ilustreze operațiunile specifice CRUD.  

• Evaluare finală orală: minimum un răspuns corect din 3 – 5 întrebări 

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar 

   

 
c. Evaluare – restanţă 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

 

10.4 Curs Prezentare proiect, răspuns la 

întrebări din materia studiată 

Evaluare orală – prezentare, 

discuție 

 100 %   
 

 

10.5 Seminar/laborator 
NA NA  NA 

 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă: 
 

• Proiectul final trebuie să cuprindă minimal: structură HTML5 și componente client-server (PHP & MySql) care să 
ilustreze operațiunile specifice CRUD.  

• Evaluare finală orală: minimum un răspuns corect din 3 – 5 întrebări  

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
 

   

 

 

*Formulare orientativă 
**Dacă disciplina are prevăzute ore de laborator trebuie prevăzute modalitățile de recuperare a acestora.  


