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A. Obiectivele cursului 
 Obiectivele cursului constau în prezentarea principiilor de realizare a bazelor de date relaționale și orientate 

pe obiecte și metode de implementare.; 
 
 

B. Subiectele cursului 

1. Elemente de teoria bazelor de date    (1 ore) 
1.1. Baza de date (BD). Sistemul de gestiune a bazelor de date (SGBD).  
1.2. Administrarea bazelor de date. Evoluția organizării datelor. 
1.3. Modele de organizare a datelor în BD. Protecția bazelor de date.  

2. Metodologia de realizare a bazelor de date.      (1 ore) 
2.1.   Organizarea unei baze de date. Obiective urmărite în realizarea unei baze de date.  
2.2.   Etape în realizarea unei baze de date. Eficiența bazelor de date.  

3. Baze de date relationale (BDR) (2 ore) 
3.1.  Conceptul de BDR.  Modelarea Entitate – Asociere (EA). Tehnica normalizarea. 
3.2.  Metodologia de proiectare conceptuală a bazelor de date. 
3. 3. Metodologia de proiectare logica a bazelor de date. Metodologia de proiectare fizica a bazelor de date. 

4. SGBDR-Oracle (10 ore) 
4.1.  Instalarea software-ului Oracle pentru serverul bazei de date. Structuri logice de stocare a bazei de date: 
Spații tabel; Segmente; Extideri; Blocuri de date. 
4.2.  Securitatea bazei de date: Privilegii de sistem; Roluri; Utilizatorii bazei de date; Organizarea logică a 
bazei de date: Tabele; Vederi; Indecsi; Clustere; Secvențe; Sinonime; Legăturile bazei de date. 
4.3.  Dicționarul de date. Accesul concurent la date și păstrarea consistenței acestora: Tranzacțiile și 
asigurarea consistenței la scriere; Blocări; SQL Plus; PL-SQL. 
 

C. Subiectele aplicaţiilor (laborator, seminar, proiect) 

Laborator: 
1.  Aplicaţii cu baze de date care presupun implementarea modelului  entitate – legătură. (2 ore) 
2. Oracle Enterprise Management Console: gestionarea utilizatorilor. (4 ore) 
3. SQL Plus (2 ore) 
4. Comenzi SQL de definire a datelor (DDL)  (2 ore) 
5. Aplicații ce presupun implementarea modelului logic al datelor. (2 ore) 
6. Implementarea de aplicaţii cu interfaţa grafică client server, la care baza de date este pe severul Oracle. (2 

ore) 



7. Proiectarea unei aplicatii informatice ce folosesc baze de date relationale. (2 ore) 
 
D. Bibliografie   
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E. Evaluarea 
Examen  scris + proiect 
Nota finală este compusă din media celor două note obţinute: nota la examenul scris şi nota obţinută la 
evaluarea proiectului.   
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