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ECHIPAMENTE PERIFERICE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică 

Catedra/departamentul Informatica si Ingineria Sistemelor (DIIS) 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 526.1 Calculatoare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

5; 
5 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
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 45 30/0 5 45 75 

150 16 6/6 5 122 75 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica superioară, Mecanica, Fizica, Grafică inginerească, 
Programarea calculatoarelor, Structuri de date şi algoritmi, Analiza şi 
sinteza dispozitivelor numerice, Circuite şi dispozitive electronice. 

Conform competenţelor Obţinerea cunoştinţelor teoretice şi practice în proiectarea, programarea 
şi exploatarea echipamentelor periferice. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Pentru efectuarea lucrărilor de laborator sunt necesare calculatoare şi dispozitive ale 
acestora în conformitate cu tematica studiată. 
Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – 2 săptămâni după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

Proiectarea şi programarea sistemelor hardware, software şi de comunicaţii. 
 Descrierea structurală şi funcţională a componentelor  hardware, software şi de 

comunicaţii. 
 Explicarea şi înţelegerea destinaţiei, interacţiunii şi funcţionării componentelor  

hardware, software şi de comunicaţii. 
 Elaborarea  unor componente hardware, software şi de comunicaţii folosind metode de 
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proiectare, limbaje de programare şi descriere hardware, algoritmi, structuri de date, 
protocoale şi tehnologii. 

 Evaluarea caracteristicilor comportamentale şi structurale ale sistemelor de calcul, 
aplicaţiilor software şi reţelelor de calculatoare în baza unor metrici. 

 Proiectarea şi implementarea componentelor, sistemelor de calcul de uz general şi 
dedicate, aplicaţiilor software şi reţelelor de calculatoare. 

Competenţe 
profesionale 

Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor folosind instrumentele ştiinţei şi 
ingineriei calculatoarelor. 

 Recunoaşterea şi descrierea unor tehnici şi metode de rezolvare a sarcinilor de sinteză, 
modelare, simulare, verificare şi implementare a echipamentelor, sistemelor de calcul, 
aplicaţiilor software şi  reţelelor de calculatoare. 

 Utilizarea adecvata a cunoştinţelor interdisciplinare, a metodelor de soluţionare şi a 
mediilor de dezvoltare, efectuarea experimentelor şi interpretarea rezultatelor. 

 Aplicarea metodelor şi tehnicilor de soluţionare a problemelor din domeniu,  utilizînd 
unelte moderne de proiectare asistată de calculator. 

 Evaluarea comparativă a performanţelor  sistemelor de calcul, aplicaţiilor software şi 
reţelelor de calculatoare, utilizînd instrumente alternative de analiză,  în scopul 
optimizării performanţelor. 

 Dezvoltarea şi implementarea soluţiilor informatice pentru  probleme concrete utilizînd 
tehnici CAD şi CAE. 

Competenţe 
transversale 

Demonstrarea capacităţii de lucru în echipă, identificarea rolurilor şi responsabilităţilor 
individuale şi comune,  luarea deciziilor si atribuirea de sarcini, cu 
aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul 
echipei. 

Demonstrarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru dezvoltarea profesională şi 
personală, prin formare continuă utilizînd surse  de documentare în limba română şi 
în limbile de circulaţie internaţională. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Analiza, proiectarea şi programarea arhitecturilor de calcul de uz general. 

Obiectivele 
specifice 

Să analizeze arhitectura şi componentele de bază (performanţă) ale unui sistem de calcul. 
Să proiecteze arhitecturi de calcul de uz general. 
Să dezvolte aplicaţii pentru gestiunea dispozitivelor periferice pentru arhitecturi de calcul 
de uz general. 
Să elaboreze şi să implementeze algoritmi de procesare  a datelor la nivel de arhitectură 
de calcul (Limbajul de asamblare). 
Să aplice cunoştinţele acumulate în proiectarea şi dezvoltarea de noi arhitecturi de calcul 
şi dispozitive periferice. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Arhitectura şi evoluţia sistemelor de calcul. 2 1 

T2. Magistrale de sistem. 4 2 

T3. Metode şi tehnici pentru organizarea schimbului de date. 8 4 

T4. Dispozitive periferice pentru achiziţia datelor. 10 2 

T5. Dispozitive periferice pentru afişarea şi imprimarea informaţiei. 12 4 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 
 

T6. Dispozitive periferice pentru stocarea datelor. 9 3 

Total prelegeri: 45 16 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Programarea tastaturii. 4 1 

LL2. Programarea Imprimantei. 4 1 

LL3. Programarea sistemului video. Regim text. 4 1 

LL4. Programarea sistemului video. Regin grafic. 4 1 

LL5. Programarea sistemelor de stocare a datelor. Funcţii BIOS. 4 0,5 

LL6. Programarea sistemelor de stocare a datelor. Funcţii DOS. 4 0,5 

LL7. Programarea sistemului de intreruperi. 6 1 

Total lucrări de laborator: 30 6 

   

S1. Sinteza blocului de comandă.  1 

S2. Sinteza tastaturii statice şi dinamice.  1 

S3. Sinteza interfeţei de intrerupere.  1 

S4. Sinteza interfeţei DMA.  1 

S5. Sinteza interfeţei video.  1 

S6. Sinteza interfeţei HDD.  1 

Total seminare:  6 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 

Standard minim de performanţă: 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare lucrare de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare atestare; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaştinţelor suficiente în domeniul arhitecturii 
calculatoarelor şi programării echipamentelor periferice. 
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