
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

 
1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea Istorie și Geografie 

Departamentul Geografie 

Domeniul de studii Geografie 

Ciclul de studii II, Master 

Programul de studii/calificarea GIS și Planificare Teritorială 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL BAZELOR DE DATE GEOSPAŢIALE 

Titularul activităţilor de curs Conf.  univ. dr. Ionuț Alexandru Cristea 

Titularul activităţilor de seminar Conf.  univ. dr. Ionuț Alexandru Cristea 

Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare EXAMEN 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 
DSI 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - impusă, DO - opţională, DF - facultativă 
DI 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I.a) Număr de ore, pe săptămână 3 Curs 2 Seminar - Laborator 1 Proiect - 

I.b) Totalul de ore (pe semestru) din 

planul de învăţământ 

42 Curs 28 Seminar - Laborator 14 Proiect - 

 

II. Distribuţia fondului de timp pe semestru Ore 

II.a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

II.b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

II.b) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 

II.d) Tutoriat  - 

III. Examinări 3 

IV. Alte activităţi (precizaţi): - 

 

 Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 105 

Total ore pe semestru (I.b+II+III+IV) 150 

Numărul de credite 6 

 

4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului  Sala să fie dotată cu videoproiector 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar   

Laborator  Sala să fie dotată cu calculatoare cu software ArcGIS Desktop 10.x 

Proiect   

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

CP1: cunoașterea aprofundată a problemelor teoretice, metodologice şi practice specifice Sistemelor 

Informatice Geografice (GIS) şi strategiilor de planificare şi dezvoltare teritorialǎ durabilǎ; utilizarea 

adecvată a limbajului specific; 

CP2: utilizarea metodelor de analiză spaţială și geostatistică specifice GIS în reprezentarea și 

vizualizarea datelor geografice, modelarea proceselor şi fenomenelor geografice, fundamentarea unor 

strategii de amenajare şi planificare a teritoriului; 

CP3: crearea, editarea şi gestionarea bazelor de date geospaţiale pentru aplicații diverse, conform 



 

 

standardelor din domeniu. 
Competenţe 

transversale 

CT1: executarea unor sarcini profesionale complexe, in condiţii de autonomie şi de independenţă 

profesională; 

CT3: autocontrolul procesului de invăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei 

activiţi profesionale. 

 

6. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al 

disciplinei 

Formarea capacităţilor necesare gestionării unor seturi de date geospaţiale, utilizând 

ArcGIS 

 

7. Conţinuturi 

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Sistemul informatic geografic (S.I.G. / G.I.S.) – noţiuni 

introductive; provocări; aspecte privind achiziţia, 

gestiunea si analiza datelor 

2 Prelegerea, conversaţia 

euristică 
 

Arhitectura bazelor de date in cadrul ArcGIS 10.x. 

Geodatabase. Tipuri de baze de date şi fişiere. 

Gestionarea atributelor; subtipuri, domenii şi relaţii 

4 Prelegerea, conversaţia 

euristică, demonstraţii 

practice interactive 

 

Sisteme de coordonate si utilizarea lor. Proiectarea datelor 

vectoriale si georeferentierea fisierelor raster. Studii de 

caz 

4 Prelegerea, conversaţia 

euristică, demonstraţii 

practice interactive 

 

Editarea datelor geospaţiale. Studii de caz 4 Prelegerea, conversaţia 

euristică, demonstraţii 

practice interactive 

 

Topologia obiectelor in cadrul ArcGIS. Reguli topologice. 

Rezolvarea erorilor topologice. Studii de caz 

4 Prelegerea, conversaţia 

euristică, demonstraţii 

practice interactive 

 

Tipologia reţelelor in ArcGIS şi utilizarea lor 4 Prelegerea, conversaţia 

euristică, demonstraţii 

practice interactive 

 

Interogarea bazelor de date – atribute vs. localizare 2 Prelegerea, conversaţia 

euristică, demonstraţii 

practice interactive 

 

Simbolizarea datelor in cadrul ArcMap şi realizarea 

proiectelor. 

4 Prelegerea, conversaţia 

euristică, demonstraţii 

practice interactive 

 

Bibliografie 

• Băduţ,  M.  (2004),  GIS  –  Sisteme  Informatice  geografice.  Fundamente practice,  Edit. Albastră, Cluj-Napoca. 

• Docan, Daniela (2015) – ArcGIS for Desktop Cookbook, Packt Publishing (https://www.packtpub.com/application-

development/arcgis-desktop-cookbook) 

• Imbroane, A.M. (2012) - Sisteme informatice geografice. Vol.1: Structuri de date, Presa universitară clujeană 

• Irimuş I. A., Vescanu I., Man T. C. (2005) – Tehnici de cartografiere, monitoring şi analiză GIS, Edit. Casa Cărţii de 

Ştiinţă, Cluj-Napoca. 

• Nasser, H. (2014) - Learning ArcGIS Geodatabases, Packt Publishing (https://www.amazon.com/Learning-ArcGIS-

Geodatabase-Hussein-Nasser/dp/1783988649) 

• Niţu C. (2002) – Sisteme informaţionale geografice şi cartografie computerizată, Edit. Universităţii din Bucureşti 

• Niţu C. (2003) – Sisteme informaţionale geografice, Edit. Credis, Bucureşti. 

Bibliografie minimală 

 Băduţ, M.  (2004),  GIS  –  Sisteme  Informatice  geografice.  Fundamente practice,  Edit. Albastră, Cluj-

Napoca. 

 Docan, Daniela (2015) – ArcGIS for Desktop Cookbook, Packt Publishing 

(https://www.packtpub.com/application-development/arcgis-desktop-cookbook) 

 Imbroane, A.M. (2012) - Sisteme informatice geografice. Vol.1: Structuri de date, Presa universitară clujeană 

 Niţu C. (2002) – Sisteme informaţionale geografice şi cartografie computerizată, Edit. Universităţii din 

Bucureşti 

 

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Introducere in ArcGis 10.x. Prezentare ArcCatalog, 

ArcMap, ArcToolbox. Organizarea unei baze de date 

spaţiale. Datele atribut 

2 Conversaţia euristică  

Instruirea asistată de 

calculator 

 

Exerciţii privind crearea bazelor de date. Seturi şi clase de 

obiecte („feature datasets” si „feature classes”). Stabilirea 

2 Instruirea asistată de 

calculator, exerciţiul 
 



 

 

de reguli la nivelul bazei de date şi validarea lor in ArcMap. 

Exerciţii privind lucrul cu sistemele de coordonate. 

Georeferenţierea datelor geospaţiale – studii de caz. 

Transformări de sisteme de coordonate. 

2 Expunerea, instruirea 

asistată de calculator, 

exerciţiul 

 

Exerciţii privind editarea datelor geospaţiale 2 Expunerea, instruirea 

asistată de calculator, 

exerciţiul 

 

Exerciţii privind topologia datelor geospaţiale – crearea 

topologiei in cadrul bazei de date, stabilirea regulilor 

topologice, gestionarea erorilor. 

2 Conversaţia euristică  

Instruirea asistată de 

calculator, exerciţiul 

 

Lucrul cu Network Analyst 2 Instruirea asistată de 

calculator 
 

Exerciţii privind simbolizarea datelor în cadrul unui proiect, 

realizarea de etichete şi fişiere text („annotation”).  

2 Expunerea, instruirea 

asistată de calculator, 

exerciţiul 

 

Bibliografie 

• Băduţ,  M.  (2004),  GIS  –  Sisteme  Informatice  geografice.  Fundamente practice,  Edit. Albastră, Cluj-Napoca. 

• Docan, Daniela (2015) – ArcGIS for Desktop Cookbook, Packt Publishing (https://www.packtpub.com/application-

development/arcgis-desktop-cookbook) 

• Imbroane, A.M. (2012) - Sisteme informatice geografice. Vol.1: Structuri de date, Presa universitară clujeană 

• Irimuş I. A., Vescanu I., Man T. C. (2005) – Tehnici de cartografiere, monitoring şi analiză GIS, Edit. Casa Cărţii de 

Ştiinţă, Cluj-Napoca. 

• Nasser, H. (2014) - Learning ArcGIS Geodatabases, Packt Publishing (https://www.amazon.com/Learning-ArcGIS-

Geodatabase-Hussein-Nasser/dp/1783988649) 

• Niţu C. (2002) – Sisteme informaţionale geografice şi cartografie computerizată, Edit. Universităţii din Bucureşti 

• Niţu C. (2003) – Sisteme informaţionale geografice, Edit. Credis, Bucureşti. 

Bibliografie minimală 

 Docan, Daniela (2015) – ArcGIS for Desktop Cookbook, Packt Publishing 

(https://www.packtpub.com/application-development/arcgis-desktop-cookbook) 

 Imbroane, A.M. (2012) - Sisteme informatice geografice. Vol.1: Structuri de date, Presa universitară clujeană 
 

 

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conținutul disciplinei a fost elaborat în conformitate cu planul de învățământ și răspunde exigențelor didactice 

și științifice corespunzătoare specializărilor similare din alte centre universitare. Elementele de conținut privesc 

intelegerea si utilizarea sistemelor informatice geografice oferind, viitorilor absolvenţi, competenţe pentru 

elaborarea de proiecte profesionale/de cercetare sau elaborarea unor strategii de dezvoltare locală şi regională. 

 

9. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Insuşirea corectă a terminologiei, însuşirea 

teoretică a specificului şi principiilor de utilizare 

a bazelor de date geospatiale, parcurgerea 

bibliografiei. 

Examen scris 50% 

Seminar    

Laborator  

Capacitatea de rezolvare corecta unor sarcini 

impuse/studii de caz (ex. prin crearea datelor 

geospatiale in cadrul ArcGIS, gestionarea 

proprietaţilor lor, selecţii şi interogari, analize 

topologice, identificarea si remedierea erorilor 

din cadrul unor baze de date etc.)   

Insușirea tehnicilor de reprezentare grafică a 

datelor geospaţiale în cadrul ArcMap. 

Evaluare pe parcurs, teste de 

evaluare 

50% 

Proiect     

Standard minim de performanţă 

Curs – pentru nota 5 

 cunoașterea problemelor de bază din domeniul gestionarii datelor geospaţiale 

 insuşirea corectă a terminologiei 

Laborator – pentru nota 5 



 

 

 efectuarea unor operatiuni de bază in cadrul ArcGIS – ex. deschiderea fişierelor, crearea de fişiere noi, 

simbolizarea datelor, interogarea si exportarea lor. 

 rezovarea studiilor de caz/exerciţiilor din cadrul lucrărilor practice. 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

23.09.2022 Conf.  univ. dr. Alexandru- Ionuț 

CRISTEA 

Conf.  univ. dr. Alexandru- Ionuț 

CRISTEA 

  

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

26.09.2022 Lector dr. Despina SAGHIN 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

26.09.2022 Prof. univ. dr. Florin PINTESCU 

 

  

 


