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FISA DISCIPLINEI 

DENUMIREA DISCIPLINEI PROGRAMARE IN LIMBAJUL DELPHI COD:  
CICLUL DE STUDII (L-licență/M-
master/D-doctorat) ŞI ANUL DE STUDIU 
(1,2,3,4) 

 

M1 
Semestrul 2 

STATUTUL DISCIPLINEI 
(OB-obligatorie/OP-opŃională/F-facultativă) OB 

NUMĂRUL ORELOR PE 
SAPTĂMÂNĂ TOTAL  ORE 

SEMESTRU 

TOTAL ORE 
ACTIVITATE 

INDIVIDUALA¹ 

NUMĂR  
DE 

CREDITE 

TIPUL  DE  EVALUARE 
(P-pe parcurs, C-colocviu, E-

examen, M-mixt) 

LIMBA DE PREDARE 

C S L Pr.      
2  2  56 94 7 E Română 
 

TITULARUL  
ACTIVITĂȚILOR 
DE CURS 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINłIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL 

CONF. DR.  MIHAI NECULA Matematica 

 

TITULARUL  
ACTIVITĂȚILOR 
DE SEMINAR/L.P. 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINłIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL 

CONF. DR.  MIHAI NECULA Matematica 

 

DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Algoritmica si programare. Limbajul C 
 

OBIECTIVE*  Insuşirea unor noţiuni elementare despre limbajul Pascal, Object Pascal şi Delphi, deprinderea 

programării cu mediile de dezvoltare Embarcadero RAD Studio şi Lazarus 
COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENȚE 
PROFESIONALE** 

- Operarea cu metode si modele matematice, tehnici si tehnologii specifice calculului stiintific 

si informaticii avansate (1 credit) 

-  Dezvoltarea, testarea si validarea algoritmilor (1 credit) 

-  Programarea în limbaje de nivel înalt (Pascal, Object Pascal şi Delphi) (1 credit) 

- Dezvoltarea, analiza, testarea si utilizarea sistemelor de calcul si a programelor informatice 

specifice (1 credit) 

COMPETENȚE 
TRANSVERSALE 

- Manifestarea unei atitudini responsabile fata de domeniul stiintific si didactic, valorificarea 

potentialului propriu pe plan profesional, respectarea regulilor de munca riguroasa si 

eficienta pentru executarea unor sarcini profesionale complexe si valorificarea optimă şi 

creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională 

(1 credit) 

- Desfasurarea eficienta  si eficace a activitatilor organizate în echipa, coordonarea si 

conducerea eficienta a activitatilor organizate in echipa sau intr-un grup inter-disciplinar (1 

credit) 

- Selectarea resurselor informationale, utilizarea eficienta a surselor de formare profesionala 

atât în limba româna, cât si într-o limba de circulatie internationala, dezvoltarea capacitatii 

de corelare a activitatii profesionale la cerintele unei societati dinamice (1 credit) 

 

CONTINUTUL 
CURSULUI 

Noţiuni introductive despre limbajul Pascal, Comparaţie C / Pascal; 

Elementele de bază ale limbajului Delphi. 

Programarea procedurală în Delphi, funcţii şi proceduri, convenţii de apel; 

Programare modulară, organizarea programelor în unituri; 

Programare orientată obiect în Delphi. Clase, câmpuri, metode, proprietăţi. 

Derivarea claselor. Moştenire; 

Programare bazată pe evenimente. Delegarea metodelor, evenimente, mesaje; 

Interfeţe.  

Tratarea excepţiilor. 

Programare bazată pe componente. Ierarhia de clase VCL. Componente standard; 

Grafica în Delphi. 

Forme în Delphi. Clasele TApplication şi TForm, forme standard;   

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

[1] Borland®,  Object Pascal Language Guide, Borland Software Corporation, 2001 

[2] Steve Teixeira and Xavier Pacheco, Delphi 6 Developer’s Guide,  Sams Publishing, 2002 

[3]Tutorial online: http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/en/Main_Page 



CONȚINUTUL 
LUCRĂRILOR DE 
SEMINAR/LABORATOR 

Lucrul în mediul de dezvoltare Embarcadero RAD Studio 

Vor fi testate toate programele date ca exemplu la curs, se vor implementa noi programe ilustrative 

pentru tematica dezvoltată la curs. 

Studenţii vor avea de rezolvat teme de lucru individuale (proiecte). 
BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

[1] Borland®,  Object Pascal Language Guide, Borland Software Corporation, 2001 

[2] Steve Teixeira and Xavier Pacheco, Delphi 6 Developer’s Guide,  Sams Publishing, 2002 

[3]Tutorial online: http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/en/Main_Page 
REPERE 
METODOLOGICE*** 

Expunere, discutii cu studentii, lucru la laborator  (activitate interactiva) 

 

EVALUARE 
metodele 

Verificare cu caracter global (examen în faţa calculatorului), verificarea 

curentă (orală, practică), proiectul, portofoliul.  
 

  

forme 

Activitatea de la laboratoare (incluzând un portofoliu cu proiecte) va fi 

evaluată printr-o notă de la 1 la 10 (NotaLab). Examenul va consta dintr-o 

probă practică de rezolvare completă pe calculator a două probleme de 

programare (NotaExam). 
 

 

ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

 
NotaFinala = ceil(0.5*NotaLab + 0.5*NotaExam); 

 

standardele 
minime de 

performanță**** 

Studentul trebuie să poată edita, compila şi rula programe atât în mod consolă 

cât şi în mod vizual de complexitatea unui începător în programare: calculul 

sumelor, calcul matricial, clasa string, forme cu trei butoane. 

 

¹ Numărul  de ore pentru activităŃile individuale rezultă prin scăderea din  (30 x n) ore/semestru (numărul de ore echivalente pentru n credite) a numărului total de ore 
pe semestru alocat disciplinei (vezi rubrica anterioară). 
*  obiectivele sunt formulate în funcție de grila competențelor profesionale pentru programul de studii 
** la nivel de descriptor 
*** strategia didactică, materiale, resurse 
**** raportate la competențele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M după caz 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar/l.p. 
 
 
                Data avizării în departament    Semmnătura directorului de departament 


