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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Lucrul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

G.02.O.0.12 120 30 0 30 60 4 Română/ 

rusă/engle

ză 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

CP 2. Culegerea de date, 

informații, prelucrarea și 

interpretarea acestora pentru 

soluționarea unor probleme de 

natură financiară, elaborarea de 

planuri, bugete și întocmirea de 

rapoarte financiare și fiscale în 

entități publice și private 

de cunoaștere: 

 identificarea etapele de creare a unei baze de date; de 

rapoarte, diagrame, funcțiile standard în mediul 

Excell  

 explicarea funcțiilor specifice programelor Excel, 

Word, Acces, Power Point 
de aplicare: 

 utilizarea legaturilor în prelucrarea informației, a 

formulelor de calcul și a diferitor cereri la extragerea 

informațiilor din baza de date 

 utilizarea Listbox și Combobox la crearea schemelor 

de analiză și afișare a informație economico-

financiare 

de integrare: 

 proiectarea tabelelorunei baze de date simple cu 

anumite date economico-financiare 

 

CP 4. Determinarea, explicarea și 

analiza indicatorilor economico-

financiari în domeniul bancar;  

De aplicare: 

 aplicarea formulelor de calcul, a diagramelor, a 

macrosurilor la construirea schemelor de calcul 

automat. 

 utilizarea rapoartelor la organizarea scoaterea 

informației în forme standard 

de integrare: 

 studiulanumitor module pentru probeleme de 

programare liniară 
Conținutul 

disciplinei 
1. Noţiune de macrocomandă. Utilizarea lor la construirea schemelor de calcul 

automatizat. Butoane. 

2. Noţiune de Baze de Date. Evoluţia Sistemelor Informaţionale. ACCESS-ul ca 

un mediu de gestionare a bazelor de date. Complexitatea creării, proiectării 

bazelor de date. Bazele date  cu diverse structuri. 

3. Etapele principale la proiectarea unei BD. Proiectarea tabelelor, tipuri de 

legături, organizarea introducerii informaţiei în tabele. Stabilirea cheilor 

primare şi a legăturilor dintre tabele. 

4. Interogări. Proiectarea interogărilor de tip Select. Construirea expresiilor 

logice. Interogări cu câmpuri calculate, calcule pe grupuri. 

5. Interogări de tip Append, Delete, UpDate, Make table, Crosstab la prelucrarea 

informaţiei. 

6. Rapoarte. Utilizarea lor la organizarea prezentării informaţiei în forme 

standard. 

7. Macrocomenzi. Butoane. Controale Combobox, Listbox. Utilizarea lor. 



 

8. Formular ca mijloc de afişare, redactare a informaţiei. Tipuri de formulare. 

Formulare în formulare (subformulare). Câmpuri cu calcule totale. Utilizarea 

formularelor la introducerea informaţiei. 

9. Noţiune de programare în limbajul Visual Basic. Noţiune de eveniment. 

Programarea evenimentelor. Diagrame în Access. Pagini Web. 

10. Construirea unei interfeţe simple de ghidare a acţiunilor pentru un utilizator la 

exploatarea unei BD. 
Evaluarea 

rezultatelor Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 lucrări de control – probe scrise;  

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual,  

aprecierea în rezultatul participării la seminare  

Evaluarea finală - examen scris, care include 2 subiecte din cadrul cursului studiat. 
Fiecare subiect al testului cuprinde sarcini de: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40% 

 

Lucrul 

individual 
Studenții vor realiza lucrari individuale elaborînd o baza de date care va fi elaborată, prezentatăși 

structurată în modul şi în termenii expuși în curriculum-ul la disciplină (poate fi accesat pe platforma 

e-learning www.moodle.usm.md ). 
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http://www.moodle.usm.md/

