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I. PRELIMINARII 

Implementarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare în sistemele educaţionale 

din lumea întreagă conduce la schimbarea rolului profesorilor şi studenţilor /elevilor în 

procesul de predare /învăţare. 

Tehnologiile  informaţionale sunt o parte componentă a informaticii şi studiază felul „cum” se 

prelucrează automat informaţia, incluzând toate operaţiunile posibile: colectarea, stocarea, păstrarea, 

prelucrarea, transmiterea, redarea informaţiei. Prelucrarea automatizată presupune efectuarea 

operaţiunilor în cauză, utilizând mijloace şi tehnici speciale – mijloace şi tehnologii informatice. 

Disciplina „Tehnologii informaţionale” defineşte modalităţile de utilizare a produselor 

informatice de prim plan, necesare unei activităţi cotidiene eficiente.  

Studiul disciplinei „Tehnologii informaţionale” are drept scop dezvoltarea capacităţilor de 

utilizare a noilor tehnologii informaţionale, aplicând metode, mijloace şi resurse moderne. În 

rezultatul dezvoltării rapide a sistemelor informaţionale şi de comunicare pe piaţa informaţională are 

drept rezultat alcătuirea bazelor complexe de date prin utilizarea pachetul standard de programe 

Microsoft Office.  

Prin urmare, cursul de Tehnologii Informaţionale  se adresează studenţilor aflaţi la nivelul 

studiilor universitare de licenţă din instituţiile de învăţământ cu profil sportiv. Astfel, strategia 

didactică a cursului va trebui adaptată astfel încât aceasta să fie accesibilă beneficiarilor din cadrul 

acestui domeniu. 

Curriculum-ul universitar prevede competenţele cheie ce trebuie să le obţină studenţii în urma 

parcurgerii acestui curs, valorile şi atitudinile, strategiile didactice precum şi formele de evaluare ale 

acestora. 

    

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

Forma de 

învăţămînt 

Codul 

disciplinei 

Denumirea 

disciplinei 

Responsabil 

de 

disciplină 

Semes

trul 

Ore total: 

E
v
al

u
ar

e 

 

N
r 

d
e 

cr
ed

it
e 

total Inclusiv 

C S LI 

Cu frecvenţă 

la zi anul I 

G01O.017 Tehnologii 

informaţionale 

Volcu Gh. 

lector univ. 

drd. 

I 45  45 45 Ex. 3 

Cu frecvenţă 

redusă anul I 

G01O.017 Tehnologii 

informaţionale 

Volcu Gh. 

lector univ. 

drd. 

I 45 4 16 16 Ex 3 
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TEMATICA ŞI REPATIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 

  SECŢIA ZI SECŢIA CU FRECVENŢĂ 

REDUSĂ 

Nr. 

d/o. 

Tema Contact direct  LI Contact direct  LI 

T
o
ta

l 

p
re

le
g
er

i 

L
ec

ţi
i 

p
ra

ct
ic

e
 

T
o
ta

l 

P
re

le
g
e
ri

  

L
ec

ţi
i 

p
ra

ct
ic

e 
 

1. Implementarea tehnologiilor 

informaţionale moderne 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 2   

2. Mijloace şi tehnologii birotice  2  2 2    2 

3. Mijloace de protejare a 

informaţiei 

2  2 4    2 

4. Sistemul de operare Windows 4  4 2 2 2   

5. Editorul de texte Word 2  2 2 2  2 2 

6. Formatarea paginilor 2  2 2     

7. Organigramele în Word 4  4 4 2  2  

8 Procesarea tabelelor Word 2  2 2    2 

9. Tabele electronice Excel 2  2 2 2  2  

10. Operaţiuni cu tabele Excel 2  2 2    2 

11. Diagramele în Excel 4  4 4 2  2 2 

12. Bazele de date Access 2  2 2 2  2  

13. Elementele bazei de date 

Access 

4  4 4    2 

14. Aplicaţia Power Point 2  2 2 2  2  

15. Aplicarea graficelor şi 

diagramelor în Power Point 

2  2 2    2 

16. Realizarea de prezentării 

complexe 

4  4 4    2 

17.  Programa Publisher  3  3 3 2  2  

 Total  45  45 45 18 4 14 18 

 

III. COMPETENŢE   

În rezultatul studierii disciplinei „Tehnologii informaţionale” studentului i se va forma 

următoarele competenţe: 

- Capacitatea de argumentare şi susţinere a noţiunilor cheie, definirea disciplinei de studiu; 

- Capacitatea de orientare în sistemul informaţional, mijloace, tehnici şi principii de funcţionare 

a acestora. 
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- Acumularea cunoştinţelor teoretice şi abilităţile practice de utilizare a tehnologiilor 

informaţionale moderne; 

- Abilităţi de folosire a sistemului informaţionale în activitatea birotică; 

- Interpretarea ansamblului de concepte, noţiuni şi cerinţe de instalare a sistemei de operare 

Windows; 

- Acumularea cunoştinţelor teoretice şi abilităţi practice de utilizare a programelor Microsoft 

Office;  

- Capacitatea de administrare şi utilizare corectă a bazelor de date complexe Acces.  

 Competenţe şi aptitudini specifice 

Competenţe specifice specialistului de profil ( specialistului din domeniul educației fizice): 

A. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare 

Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de tehnologii informaţionale, sisteme 

informaţionale, protejarea informaţiei. 

- Cunoaşterea rolului şi a oportunităţilor tehnologiilor informaţionale şi a comunicaţiilor în viaţa 

personală, profesională şi socială.  

- Explicarea şi interpretarea opţiunilor, funcţiile meniurilor de control. 

B. Instrumental-aplicative  

- Realizarea unor aplicaţii practice; 

- Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului; 

- Utilizarea elementelor pentru înserarea organigramelor, simbolurilor, tabelelor, ş.a. 

- Salvarea şi arhivarea informaţiei pe diverse suporturi electronice de informaţie; 

- Proiectarea unei baze de date,  

C. Cercetare (creare) 

- Capacitatea de creştere profesională prin intermediul tehnologiilor informaţionale; 

- Aptitudini de lucru în echipă şi individual, în dependenţă de sarcinile şi obiectivele înaintate de 

profesor.  

D. Informaţionale   

- competenţa de identificare a componentelor hard şi soft ale calculatorului personal (unitate 

centrală, dispozitive de intrare şi ieşire, memorii, conceptul de sistem de operare; 

- competenţa de descriere interfeţei sistemului de operare (desktopul, versiunea sistemului de 

operare, cerinţele de sistem); 

- aptitudini de utilizare a surselor informaţionale, utilizarea corectă a  informaţiei stocate de 

la diverse adrese, dobândirea deprinderilor de lucru cu discurile logice, directoare şi fişiere; 

- competenţe de a crea documente  în domeniul comunicaţiilor şi informaţionale şi a utiliza în 

situaţii reale inclusiv reţeaua Internet în situaţii reale; 

- aptitudini de realizare a unor aplicaţii practice (întocmirea unei cereri, întocmirea unui 

referat la o disciplină studiată. 

Subcompetenţe, conţinuturi, activităţi de învăţare şi evaluare a cursului   

Cursul este structurat pe un număr de 17 teme distinctive. Tematica elaborată acordă o asimilare 

a cunoştinţelor de cultură generală în utilizarea tehnologiilor informaţionale acumulate pe parcursul 

semestrului. 

Subcompetenţe Conţinuturi didactice  

Studentul va fi competent: Tema 1. Tehnologiile informaţionale 
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-să definească conceptul de TI, sistem 

informaţional, element; 

-să enumere avantajele TI. 

 Implementarea tehnologiilor informaţionale moderne 

 Avantajele şi funcţiile de gestionare a informaţiei 

 Sistemul informaţional 

 Rolul tehnologiilor informaţionale în procesul educaţional 

Studentul va fi competent: 

-să determine sistemul birotic 

-să caracterizeze suporturile 

informaţionale electronice  

Tema 2. Mijloace şi tehnologii birotice  

 Sistemul birotic 

 Suporturi informaţionale – caracteristica, capacitate şi viteza 

de lucru. 

 Echipamente birotice 

Studentul va fi competent: 

-să aplice parole fişierele şi dosarelor 

-să determine cerinţele de instalare a 

programelor 

Tema 3. Mijloace de protejare a informaţiei 

 Aplicarea parolelor 

 Instalarea sistemelor anti-incendiare 

 Instalarea programelor antivirus Nod 32, Kaspersky, 

NOD32, Avast, Avira  

 Capacitate şi cerinţele de instalare a programelor antivirus 

Studentul va fi competent: 

-să enumere versiunile de Windows 

-să determine instrucţiunile tehnice 

Win 7 

Tema 4. Sistemul de operare Windows 

 Evoluţia Windows 

 Iniţializarea sistemei Win 7 

 Instrucţiunile tehnice Win 7, Win 8 

 Elementele de bază ale ecranului Win7 

Studentul va fi competent: 

-să întocmească o fişă medicală a 

pacientului, cerere de angajare 

-să aplice un antet documentului de 

specialitate elaborat 

Tema 5. Editorul de texte Word 

 Caracteristica editorului de texte Word 

 Structura ferestrei Word 

 Utilizarea marcajelor 

 Înserarea antetului, note de subsol, sortarea informaţiei.  

 Instalarea şi activarea barelor de instrumente (Formating, 

Standard, Table, Review) 

Studentul va fi competent: 

-să realizeze operaţiuni cu textul 

-să stabilească dimensiunile paginii 

Tema 6. Formatarea paginilor 

 Operaţiuni cu textul 

  Ortografierea, spaţiu între rânduri, mărimea caracterelor 

 Înserarea chenarelor, numerotarea paginilor 

 Tipurile de orientare în pagină.  

Studentul va fi competent: 

-să creeze scheme  

-să procese grafic 

-să adauge formele şi casetele de text 

predefinite 

Tema 7. Organigramele în Word 

 Crearea schemelor prin intermediul funcţiei Autoshape 

(Автофигуры)  

 Caracteristica şi structura meniurilor 

 Meniul principal Start, de control şi contextual rapid  

Studentul va fi competent: 

-să realizeze tabele complexe în Word 

-să salveze informaţia pe diverse 

suporturi de informaţie 

Tema 8. Procesarea tabelelor Word 

 Întocmirea tabelelor în Word  

 Înserarea simbolurilor în tabelă 

 Stocarea, transmiterea, salvarea şi arhivarea informaţiei pe 

diverse suporturi informaţionale (HD, CD, DVD, flash card).  

 Imprimarea informaţiei 
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Studentul va fi competent: 

-să enumere elementele ferestrei 

Excel 

-să lanseze mai multe registre de 

calcul 

Tema 9. Tabele electronice Excel 

 Noţiuni generale Excel 

 Lansarea sistemei Excel 

 Lucrul cu mai multe registre de calcul 

 Formatarea celulelor 

Studentul va fi competent: 

-să creeze tabele 

-să realizeze operaţiuni cu celulele 

tabelei 

Tema 10. Operaţiuni cu tabele Excel 

 Crearea tabelelor complexe  

 Contacanarea, dispersarea celulelor şi rîndurilor 

 Utilizarea formulelor în Excel 

Studentul va fi competent: 

-să definească diagrama 

-să stabilească opţiunile diagramelor 

Tema 11. Diagramele în Excel 

 Caracteristica generală a diagramelor 

 Tipurile de diagrame în Excel 

 Crearea diagramelor 

 Opţiunile, valorile  şi legenda diagramelor   

Studentul va fi competent: 

-să lanseze sistemul Access 

-să determine tipurile de BD 

Tema 12. Bazele de date Access 

 Lansarea sistemului Access.  

 Tipuri de baze de date  

 Limbajelor bazelor de date 

 Întocmirea tabelelor în Access, funcţii, formular, extras, 

interogare, raport.  

Studentul va fi competent: 

-să elaboreze o bază de date 

indviduală 

-să extragă informaţie din diverse 

tabele 

Tema 13. Elementele bazei de date Access 

 Elaborarea unei baze de date individuale 

 Întocmirea tabelelor Access 

 Interogarea Access 

 Extragerea de Rapoarte Access.  

Studentul va fi competent: 

-să caracterizeze programa Power 

Point 

-să determine funcţiile de bază ale 

programei 

Tema 14. Aplicaţia Power Point 

 Caracteristică generală 

 Constructor slide 

 Machetele de slide 

 Opţiunile unei prezentări 

Studentul va fi competent: 

-să creeze diagrame în Power Point 

-să aplice efecte de animaţie  

Tema 15. Aplicarea graficelor şi diagramelor în Power 

Point 

 Formatarea elementelor digramei în Power Point 

 Design slide 

 Aplicarea opţiunii animations 

 Slide show (F5). 

Studentul va fi competent: 

-să întocmească o prezentare 

complexă 

-să efectueze operaţiuni cu tabelul 

-să instaleze efecte de mişcare asupra 

elementelor din prezentare 

Tema 16. Realizarea de prezentării complexe 

 Întocmirea unei prezentări complexe 

  Operaţiuni cu textul. 

 Realizarea tabelelor complexe. 

 Înserarea diagramelor şi organigramelor  

 Aplicarea animaţiilor în prezentare 

Studentul va fi competent: Tema 17. Programa Publisher  
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-să definească conceptul de Publisher 

-să determine instrumentele de bază 

ale programei 

 Caracteristica generală – destinaţia şi structura 

 Instrumentele de bază 

 Imprimarea publicaţiei şi configurarea  

 

IV. SUGESTII PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENŢILOR  

STRUCTURA PRODUSULUI Strategii de realizare Termen de 

prezentare 

REFERAT (anexa 1) 

1.Foia de titlu (anexa 2) 

2. Cuprins 

3.Introducere (expusă pe 0,5-1pag.), care se va 

referi la  

3.1.Actualitatea şi importanţa temei (expuse 

succint într-un aliniat); 

3.2.Scopul (oglindeşte finalitatea investigaţiei 

efectuate, sensul studiului, ţelul urmărit) şi 

obiectivele concrete ale studiului (care 

desemnează rezultatele scontate în urma 

analizelor, calculelor, soluţionării problemelor 

teoretice, metodologice); 

3.3.Obiectul studiului redă domeniul, sfera, 

sectorul, ramura, entitatea economică, 

subdiviziunea etc.  la care se referă; 

3.4.Metodologia de cercetare aplicată, care 

cuprinde:  

a) baza informaţională (cadrul legislativ şi 

normativ, surse metodologice, monografice, 

lucrări ştiinţifice, baze de date statistice, etc.) 

b) metodele de cercetare utilizate (cantitative şi 

calitative);  

3.5. Cuvinte-cheie. 

4. Expunerea conţinutului în 2 subiecte (cîte 3-5 

pag. pentru fiecare subiect). 

Subiectul 1. Va conţine abordarea teoretică a 

problemei studiate cu trecerea în revistă a celor 

mai relevante opinii ale specialiştilor remarcaţi 

în domeniu potrivit materialului bibliografic; 

Subiectul 2. are un caracter analitic şi poate 

conţine  analize cantitative şi calitative ale 

situaţiei reale a obiectului cercetat, aprecierea 

critică a stării actuale, evidenţierea problemele 

existente,  etc. 

5. Concluzii şi recomandări (~1pag.). În acest 

compartiment se formulează concluzii şi se 

înaintează unele recomandări referitor la 

problemele evidenţiate. 

6. Referinţe la sursele bibliografice, citate în 

textul de bază al referatului, perfectate în modul 

corespunzător (anexa 3), nu mai puţin de 5 surse. 

1. Alegerea temei 

2. Studiu bibliografic  

3.Delimitarea ariei de 

studiu: 

3.1. dimensiunea temporală 

(perioada supusă analizei); 

3.2. dimensiunea spaţială 

(sistemul informaţional, 

sistemul de securitate a 

informaţiei, tehnologii 

informaţionale în asigurarea 

securităţii naţionale, etc); 

4. Formularea obiectivelor 

5. Selectarea metodologiei 

necesare pentru studiu 

(lecturarea, observarea, 

analiza actelor normative, 

analiza de documente, 

analiza statistică, etc.); 

6. Analiza şi procesarea 

informaţiei; 

7. Redarea conţinutului 

conform normelor de 

redactare în vigoare şi 

perfectarea propriu-zisă a 

referatului; 

8. Prezentarea produsului şi 

susţinerea lui în termenele 

stabilite. 

Cel puţin cu 2 

săptămâni până la 

încheierea 

semestrului. 

LUCRARE PRACTICĂ 
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Lucrare practica 

 

-elaborarea unei fişe 

medicale al pacientului, 

ordin de transfer al 

sportivului de la o entitate 

sportivă la alta, elaborarea 

unei oferte de reduceri în 

cadrul companiei turistice  

-studierea actelor de 

specialitate  

-respectarea standardelor de 

tehnoredactare 

- stabilirea unui antet de 

specialitate 

 

Cu cel puţin o 

săptămîna înainte de 

examen 

Descriptorii de performanţă 

Criterii de evaluare  
Descriptori de performanţă 

9-10 7-8 5-6 

1. Structura 

referatului 

Respectă părţile 

componente ale 

referatului 

Respectă toate părţile 

componente, dar una din 

ele nu este realizată 

conform strategiilor de 

realizare 

Una din părţile 

componente lipseşte 

2. Corespunderea 

temei referatului cu 

esenţa materialului 

analizat şi prezentat 

în produsul final 

corespunde integral  corespunde în mare parte corespunde esenţei 

parţial 

3. Procesarea şi 

analiza informaţiei 

teoretice şi practice 

Se dă o apreciere stării 

actuale a obiectului 

cercetat, cu constatarea 

avantajelor, 

dezavantajelor, situaţiilor 

dificile, impedimentelor, 

în dezvoltarea şi 

funcţionarea subiectului 

cercetat. 

Se dă o apreciere stării 

actuale a obiectului 

cercetat, dar cu constatări 

generale privind 

dezvoltarea şi funcţionarea 

subiectului studiat. 

Este generală fără a 

implicarea critică, 

interpretativă a 

autorului. 

4. Completitudinea şi 

corectitudinea 

scrierii surselor 

bibliografice,citarea  

Este destul de consistentă, 

mai mult de 7- 10 surse; 

citarea este corectă 

Este suficientă, conţine 

între 5 -6  surse;  

citarea este parţial corectă 

Este parţială, până 

la 5 surse;  

lipseşte citarea 

5. Respectarea 

cerinţelor tehnice 

faţă de redactarea 

referatului 

Sunt respectate integral Sunt respectate parţial  Cu derogări 

însemnate de la 

cerinţele de 

redactare  

6.Prezentarea 

produsului şi 

susţinerea lui în 

termenele stabilite 

A relatat succint despre 

toate rezultatele cercetării 

efectuate. 

A prezentat în termenele 

stabilite referatul 

A relatat succint despre 

toate rezultatele cercetării 

efectuate. 

A prezentat referatul cu 

întârziere 

A relatat evaziv 

despre rezultatele 

cercetării efectuate. 

A prezentat refera-

tul cu întârziere 

V. EVALUAREA DISCIPLINEI 
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Fiecare parte a cursului este concepută astfel încât după parcurgerea ei să se organizeze o 

activitate de evaluare. Evaluarea trebuie să vizeze mai ales interpretarea creativă a informaţiilor şi 

capacitatea de a rezolva o situaţie-problemă cu ajutorul calculatorului. Astfel, la sfârşitul semestrului 

studenţii vor susţine un examen practic. Studenţii implicaţi în activităţile ştiinţifice sunt motivaţi. 

Evaluarea cunoştinţelor se va efectua sub următoarele forme:  

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
Ponderea în notare, exprimată în % 

(Total=100%) 

Susţinerea lucrărilor de laborator 30% 

6
0
%

 

 

Susţinerea unui test  - 20 %  

Activităţile individuale (Referat, Studiu de caz) - 10%  

Rezultatele  la examenul final  - 40 % 

4
0
%
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Mostră de evaluare finală 

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 

Facultatea de Sport 

Catedra Managementul Culturii Fizice 

Test  de evaluare a cunoştinţelor 

APROBAT: 

Şef catedră MCF 

 

Varianta 1 

Subiectul 1. Tehnologiile informaţionale  

1.1. Definiţi tehnologiile informaţionale          3 p.  

1.2. Definiţi atacurile informaţionale. Enumeraţi tipurile de atacuri   3 p. 

1.3. Definiţi resursa informaţională        3 p. 

 

Subiectul 2. Elementele programelor Office.       

2.1. Enumeraţi resursele informaţionale utilizate în procesul educaţional?  4p. 

a) _______________________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________________ 

c) _______________________________________________________________________ 

d) _______________________________________________________________________ 

e) _______________________________________________________________________ 

f) _______________________________________________________________________ 

g) _______________________________________________________________________  

2.2. Determinaţi comenzile de bază din programa Power Point:     2 p. 

a)   ________________________________________________________________ 

 b) _________________________________________________________________ 

 c)  _________________________________________________________________ 

 d)  _________________________________________________________________ 

2.3. Memoria operativă se caracterizează prin:       2 p. 

A. ___________ 

B. ___________ 

 

2.4. Realizaţi o analiză comparativă între programa Excel şi Access.   6 p. 

Excel ________________________________________________________________________. 

Access ______________________________________________________________________. 

 

2.5. Stabiliţi cerinţele de instalare a sistemei Win7.    4 p. 

Denumirea unităţii Capacitatea 

Procesorul   

Memoria operativă  

Spaţiu liber pe hard disk  

Placa video   

 

2.6. Determinaţi spaţiul de lucru pentru următoarele programe     4 p. 

a) Word __________________________________ 

b) Excel __________________________________ 

c) Power Point _____________________________ 
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d) Accesse _________________________________    

 

 

Subiectul 3. Argumentarea operaţiunilor  

3.1. Argumentaţi etapele parcurse pentru modificarea orientării foi de calcul Excel? 6 p. 

3.2. Argumentaţi operaţiunile parcurse pentru efectuarea diagramei de tip grafic   13 p. 

 
 

Punctajul 15 – 18 19 - 21 22 - 28 29 – 35 36 - 48 49 - 50 

Nota 5 6 7 8 9 10 

 

Data _______________________                                     Examinator: 

                                                                                                                                   G. Volcu 
Aprobat la şedinţa Catedrei MCF  din  _______, p. v. nr._____          
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Mostră  

 

Lucrare de laborator Excel 

1) Completaţi tabela ce urmează (0,5p.). 

2) Calculaţi totalul clienţilor pentru anul 2014 al companiilor turistice (1p.). 

 
3) În baza tabelului elaborat creaţi trei tipuri de diagrame (histogramă, ovală, grafic). 

4) Diagrama de tip Histograma (coloane): include ţările destinatare, numărul clienţilor şi 

companiile turistice (1,5p.). 

5) Diagrama de tip ovală: totalul clienţilor şi agenţiile turistice (1,5p.). 

6) Diagrama de tip grafic: clienţii companiei „Solei Turism” şi ţările destinatare (1p.). 

7) După elaborarea diagramelor stabiliţi valorile acestora (1p.). 

8) Legenda diagramelor plasată în partea de sus a acestora (1p.). 

9) Modificaţi culorile diagramei (1p.). 

10) Stabiliţi un fundal/font prin înserarea de imagini (1p.). 

11) Salvaţi fişierul în My documents sub denumirea de „companii turistice md” (0,5p.). 

 

Baremul de punctaj 

1-0.5p., 2- 1p., 4- 1,5p., 5- 1,5p., 6- 1p., 7- 1p., 8- 1p., 9- 1p., 10- 1p., 11- 0,5p. 
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Anexa 1 

Tematica orientativă referatelor 

 Rolul tehnologiilor informaţionale în societatea modernă 

 Analiza conceptului de e-medicină la nivel naţional 

 Impactul reţelelor de socializare asupra persoanei 

 Rolul tehnologiilor informaţionale în asigurarea securităţii personale şi ordinii publice 

 Implementarea tehnologiilor informaţionale şi sistemelor de comunicare în domeniul 

educaţional 

 Tehnologiile informaţionale – element important în desfăşurarea competiţiilor sportive 

 Importanţa tehnologiilor multimedia în domeniul fitness-ului şi turismului 

 Informaţia – factor strategic în dezvoltarea entităţii sportive 

 Studiul privind rolul tehnologiilor informaţionale în diagnoza sportivă 

 

 

 

VI. SURSE BIBLIOGRAFICE:  

1. Cristea V., Dumitru P., Giumale C. ş.a., „Dicţionar de informatică”, Editura Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti, 1981. 

2. Daniela Saru, Anca Daniela Ionita, “Sisteme de programe orientate pe obiecte”, in curs de 

apariţie la Editura ALL, Bucureşti, 2000. 

3. William Theobald Internet Resources for Leisure and Tourism,. – 2000.  

4. Joe Kraynak „Microsoft Office XP”, Editura ALL, 2000. 

5. Maria D., -  Microsoft Word – teorie, teste şi feşe de laborator, Editura, 2001. 

6. Prodan Aliona, „Informatica pentru studenţii instituţiilor superioare de învăţământ cu profil 

sportiv”, Chişinău, 2005. 

7. Revista PC World, nr. 3, 2005. 

8. Revista Romana de Informatica si Automatica, Editura Institutului de Cercetari in 

Informatica Bucuresti - vol. 8., nr. 3. (1998) si vol. 9., nr. 1. (1999). 

9. Roşca I., - Internet şi Intranet, Concepte şi aplicaţii, Editura Economică, Bucureşti, 2000. 

10. Steve Johnson Perspection, - Word 2003(Microsoft Office)”, Teora, 2004.  

11. HOTĂRÎRE Nr. 255 din 09.03.2005, privind Strategia Naţională de edificare a societăţii 

informaţionale – “Moldova electronică”.  

12. HOTĂRÎRE cu privire la Concepţia guvernării electronice nr. 733 din 28.06.2006 Monitorul 

Oficial nr. 106-111/799 din 14.07.2006. 

13. Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, nr. 88-90/664 din 28 iulie 2000). 

14. Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi resursele 

informaţionale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 6-12/44 din 01 ianuarie 2004).  

15. Legea cu nr. 264-XV din 15 iulie 2004 privire la documentul electronic şi semnătura 

digitală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 132-137/710 din 06 august 2004). 

16. Hotărîrea Guvernului nr. 632 din 8 iunie 2004 „Despre aprobarea Politicii de 

edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, nr. 96-99/789 din 18 iunie 2004). 

 



 14 

 

 

Anexa 2  

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT  (font 14, Bold, centered) 

FACULTATEA DE SPORT (font 14, Bold, centered) 

CATEDRA MANAGEMENTUL CULTURII FIZICE  

                    

NUMELE DE FAMILIE, PRENUMELE AUTORULUI (font 14, Bold, centered) 

 

 

 

 

TITLUL  REFERATULUI (font 16, Bold, centered) 

Lucrul Individual 
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