
                                       FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

1 

MD-2045, CHIŞINĂU, STR. STUDENȚILOR, 9/7, TEL: 022 50-99-08 , www.utm.md  

STRUCTURI DE DATE ŞI ALGORITMI  

1. Date despre unitatea de curs/modul  

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

Departamentul Ingineria Software şi Automatică 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0613.1 Tehnologia Informației 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă) 2 
E 

F – unitate de 
curs de formare 
fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 II (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 
3 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 30 15/30  45 30 

150 8 4/6  70 62 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Programarea calculatoarelor, Matematici speciale  

Conform competenţelor Cunoştinţe şi abilităţi de concepere şi elaborare a algoritmilor şi 
programelor în C pentru rezolvarea problemelor la calculator  

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă,  proiector 
şi calculator.  

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor formulate în indicaţiile metodice. 
Termenul de susţinere a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Pentru prezentarea cu întârziere a lucrării, aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână 
de întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C1 Privind fundamentele științifice și inginerești ale securității informaționale 

 Identificarea și definirea conceptelor teoriilor și metodelor de științe fundamentale 
și aplicative suport pentru ingineria securității informaționale 

 Explicarea soluțiilor inginerești prin utilizarea tehnicilor, conceptelor și principiilor 
din științele exacte și aplicative 

 Rezolvarea prob-lor din domenii de activitate umană prin aplicarea în special al 
tehnicilor și metodelor de protecție 

 Alegerea criteriilor și metodelor pentru analiza avantajelor și dezavantajelor 
metodelor și procedeelor aplicate la soluționarea problemelor de securitate 
programabile, sisteme incorporate etc.  

  

http://www.utm.md/
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Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale 

CT2. Identificarea, descrierea și derularea activităților organizate într-o echipă cu 
dezvoltarea capacităților de comunicare și colaborare, dar și cu asumarea diferitelor roluri 
(de execuție și conducere) 

CT3. Demonstrarea spiritului de inițiativă și acțiune pentru actualizarea propriilor cunoștințe 
profesionale, economice și de cultura organizațională 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea profundă a structurilor de date şi fişiere, metodelor de sortare a datelor, 
aplicaţiilor dinamice şi a algoritmilor de căutare a soluţiilor optimale. 

Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să descrie algoritmul de prelucrare a structurii elaborate. 
Să elaboreze  procedeele şi funcţiile necesare pentru prelucrarea  fişierelor. 
Să aplice corect procedeele de operare cu aplicaţiile dinamice. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Principalele definiţii şi concepţia structurilor de date (SD). 
Clasificare şi exemple: liste, stive, arbori etc. Structura de date, tipul de date 
și tipul de date abstract. Etapele implementării tipului de date abstract în 
limbajul C 

4 2 

T2.  Liste înlănțuite. Clasificarea și caracteristici generale. Lista simplu înlănțuită. 
       Implementarea tipului de date  abstract „Lista simplu înlănțuită” în limbajul 

C. Parcurgerea listei simplu înlănțuite necirculare și circulare folosind  
algoritmi iterativi. Algoritm iterativ pentru crearea listei simplu înlănțuite cu n 
elemente. Implementarea funcțiilor pentru prelucrarea listei simplu 
înlănțuite. 

4 2 

T3. Lista dublu înlănțuită. Implementarea tipului abstract de date „Lista dublu înlănțuită” 

în limbajul C. Algoritm iterativ pentru crearea listei dublu înlănțuite cu n 
elemente. Prelucrarea listei dublu înlănțuite. 

6 2 

T4.  Arbori multicai. Arbori binari. Algoritmi de prelucrare a arborilor de diverse 
tipuri. Implementarea tipului de date abstract “Arbore binar geniralizat” in 
limbajul C. Algoritmi iterativi și algoritmi recursivi.  Arbore binar de căutare. 
Implementarea funcțiilor pentru prelucrarea arborilor. 

6 2 

T5.  Algoritmi de căutare și sortare. Clasificare şi strategii generale de sortare și 
de căutare. Algoritmi de sortare prin selecție, bulelor, prin inserție și Shell. 
Algoritmi de sortare cu perfomanță înaltă – Quicksort, Mergesort și 
Heapsort. Căutare secvențială și binară. Analiza emperică a algorimilor de 
sortare și căutare. 

4 2 

T6.  Algoritmi şi metode de căutare optimală a soluţiilor. Clasificarea algoritmilor. 
        Avantaje şi dezavantaje ale algoritmilor din punctul de vedere: 

universalitate, minimum memorie, viteză maximală. 

2 1 

T7.  Tehnici și metode de programare. Algoritmii: Forța brută, Divde et Impera,  
Programarea Dinamică, Backtracking, Branch and Bound, Greedy, euristici,  
probabilistici, genetici. 

4 2 

Total prelegeri: 30 8 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor practice 

LP1.  Etapele implementării tipului de date abstract în limbajul C. Tipul de date 
abstract „Tablou de structuri”. 

2 0,5 

LP2. Tipul de date abstract „Lista simplu înlănțuită”. Implementarea funcțiilor 
pentru prelucrarea listei simplu înlănțuite. 

3 0,5 

LP3. Tipul de date abstract „Lista dublu înlănțuită”. Implementarea funcțiilor 
pentru prelucrarea listei dublu înlănțuite. 

3 1 

LP4.  Tipul de date abstract „Arbore binar geniralizat”. Implementarea funcțiilor 
         pentru prelucrarea arborelui binar geniralizat. Algoritmi iterativi și recursivi. 

4 1 

LP5.  Algoritmi de căutare și sortare. Analiza emperică a algorimilor de sortare și 
          căutare. 

2 0,5 

LP6 .  Tehnici și metode de programare.  1 0,5 

Total lucrări practice: 15 4 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1.  Implementarea tipului de date abstract “Tablou de structuri” in limbajul C. 4 1 

LL2. Implementarea tipului de date abstract “Lista simplu inlanţuită” in limbajul 
C. Partea I. 

5 1 

LL3. Implementarea tipului de date abstract “Lista simplu inlanţuită” in limbajul 
C. Partea II. 

4 0,5 

LL4. Implementarea tipului de date abstract “Arbore binar geniralizat” in limbajul 
        C. Algoritmi iterativi. 

5 1 

LL5. Implementarea tipului de date abstract “Arbore binar geniralizat” in limbajul 
        C.  Algoritmi recursivi. 

4 0,5 

LL6.  Analiza emperică a algoritmilor de sortare și căutare 
          căutare. 

4 1 

LL7. Tehnici și metode de programare. 4 1 

Total lucrări de laborator: 30 6 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Octavian Aspru  Tehnici de proramare,  ADIAS, Rm. Vâlcea, 1997  
2. Liviu Negrescu  Limbajul C.  Vol I, Vol II,  Editura albastră, Cluj-Napoca, 1999 
3. Cristea Valentin. Tehnici de programare. Ed.: Bucur., Teora, 1993. 
4. Doina Logofătu  Bazele programării în C. Aplicaţii. Polirom, Bucureşti, 2006 
5. Emanuela Cechez, Marinel Şerban  Programarea în limbajul C/C++, POLIROM, 2005 
6. Odagescu Ioan, Copos Cristina s.a. Metode şi Tehnici de programare./enunţuri, soluţii, 

probleme propuse/ Ed.:Bucur.: INTACT, 1994. 

Suplimentare 1. Alfred Aho, John Hopcroft  Data Structures  and Algorithms 
2. Knuth D.E. Tratat de programarea calculatoarelor. Ed.Tehnica, 1974. 
3. Н.Виpт. Алгоpитмы и стpуктуpы данных. -М.: Миp.1989. 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30%  40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri, lucrări practice  şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii structurilor de date și algoritmilor precum şi a 
deferitor tehnici de programare. 

 


