
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2020 - 2021 

Anul de studiu II / Semestrul 2 
 

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 Masterat 
1.6. Programul de studii/calificarea* Programare avansată și baze de date /  

251202 /251205 / 251206 
 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Proiect software în echipă 2.2. Cod disciplină MI204 

2.3. Titularul activităţii de curs - 
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) 
C 2.8. Regimul disciplinei (O 

– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 
3.1. Numar ore pe 
saptamana 

2 din care: 3.2. curs - 3.3. proiect 2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

24 din care: 3.5. curs - 3.6. proiect 24 

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 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 50 
Tutoriat - 
Examinări 6 
Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 76 
3.9 Total ore pe semestru 100 
3.10 Numărul de credite** 4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum MI 105.1 Elemente avansate de programare web 

MI 105.2 Arhitecturi software 
MI103 Baze de date orientate obiect 

4.2. de competenţe C3. analiza și proiectarea sistemelor informatice: conceperea, 
proiectarea, elaborarea, testarea, implementarea și întreținerea 
sistemelor informatice și a programelor, întocmind documentația tehnică 
aferentă; 
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 informației 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului - 
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Laborator informatică doatat cu calculatoare și videoproiector 
  
6. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe profesionale c4. Conducerea proiectelor pentru soluții IT&C, asigurarea funcționalității, monitorizarea și 

dezvoltarea soluțiilor IT&C implementate, instruirea personalului pentru utilizarea tehnologiilor 
IT&C implementate, coordonarea echipelor de specialiști 
 

Competenţe transversale CT3. Capacitatea de integrare și adaptare la exigențele profesionale ale instituțiilor și 
organizațiilor, de lucru în echipă și în mediul business 
 



7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei 1. Familiarizarea studenților cu lucrul în echipă pentru dezvoltarea de 

aplicații complexe 

7.2 Obiectivele specifice Familiarizarea studenților cu managementul proiectelor software 

Familiarizarea studenților cu arhitecturile și paradigmele de programare 
asociate proiectelor de dimensiune mare. 
 

 
8. Conţinuturi* 
8.1 Curs Metode de predare Observaţ 

- 
  

Bibliografie 
 

8.2. Seminar-laborator   
1. Organizarea echipelor software utilizând platforme dedicate (gitHub). 
2. Controlul versiunilor prin mecanismul git (principii, comenzi) 
3. Dezvoltarea aplicațiilor web complexe folosind framework-ul Symfony (PHP) 
3.1. Concepte de arhitectură MVC 
3.2. Managementul pachetelor prin composer 
3.3. Sistemul de templating twig 
3.4. Gestiunea resurselor (asset management, modulul assetic) 
4. Git & Symfony 
4.1. Fișiere locale / fișiere comune (gitignore) 
4.2. Actualizarea modulelor third party 
4.3. Procesul de integrare a codului personal în codul echipei 

 

Discutii, demonstrații, exemple 

Exerciții propuse, teme 

 

Bibliografie 
 
Gustavo Alonso, Fabio Casati, Harumi Kuno, Vijay Machiraju, Web Services: Concepts, Architectures and Applications (Data-Centric Systems and 

Applications). Springer, 2010 

GIT referece: https://git-scm.com/docs 

Symfony documentation: https://symfony.com/doc/current/index.html 

 
 

1. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Dezvoltarea aplicațiilor web este unul dintre domeniile principale pentru companiile de iT. O mare parte a absolvenților de 
informatică lucrează în acest domeniu, la firme de diferite dimensiuni (REEA, Cristalsoft, White city code), iar unii înființează firme 
specializate pe aplicații web.  
 

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

10.4 Curs - - - 

10.5 Seminar/laborator Cerințe proiect Verificare proiect / întrebări din 
Git/Symfony 

100% 

10.6 Standard minim de performanţă: minim nota 5 
Înțelegerea minimală a procesului de versionare a aplicațiilor, a comenzilor Git și a mecanismului MVC 
 
 
Data completării                                                                  Semnătura titularului de proiect 
   
            
 
Data avizării în departament                                          Semnătura directorului de departament 
 

   
 

https://git-scm.com/docs
https://symfony.com/doc/current/index.html#gsc.tab=0


 

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     
 
 

10.5 Seminar/laborator 
 

   
 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă   

  

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     
 
 

10.5 Seminar/laborator 
   

 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

  

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.  


