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MODELAREA SISTEMELOR 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică 

Departamentul Informatică și ingineria Sistemelor 

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 

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

redusă) 

6 
8 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 

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 

120 45 15 - 30 30 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Procese stochastice, Evaluarea performanţelor, Programarea în limbajul 
C++, Programarea orientată pe obiecte     

Conform competenţelor Utilizarea unor metode, instrumente si tehnici specifice domeniului 
eficiente de învăţare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de 
valorificare a cunoştinţelor. 

 

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 Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

Îmbunătăţirea performanţelor sistemelor hardware, software. 
 Identificarea şi descrierea parametrilor de bază ale performanţelor echipamentelor 

digitale, sistemelor de calcul; 
 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru determinarea, calcularea şi optimizarea 

parametrilor de performanţă a sistemelor de calcul; 
 Gestionarea ciclului de viaţă a sistemelor de calcul, aplicaţiilor software şi reţelelor de 

calculatoare în baza evaluării performanţelor; 
Definirea conceptelor, metodelor specifice de a construi un model a unui sistem real, de a 

efectua experimente de simulare și de a interpreta rezultatele obținute; 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor de 
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elaborare a  modelului de simulare; 
 Însuşirea de cunoştiinţe privind modelarea si simularea sistemelor deterministe si 

stohastice, respectiv elemente de identificare;  
 Elaborarea programului de simulare de diversă complexitate, utilizând principii, 

procedee, tehnici şi metode de bază consacrate în domeniu. 

Competenţe 
profesionale 

Implementarea, testarea, administrarea şi mentenanţa sistemelor simulate. 
 Descrierea instrumentelor de modelare și simulare, verificare şi evaluare a 

performanţelor sistemelor simulate ; 
 Utilizarea unor cunoştinţe interdisciplinare pentru asigurarea exploatării sistemelor 

hardware şi de comunicaţii în conformitate cu cerinţele domeniului de aplicaţii; 
 Testarea, validarea şi evaluarea calitativă a caracteristicilor comportamentale şi 

structurale ale modelelor sistemelor de calcul; 
    Utilizarea, configurarea şi dezvoltarea sistemelor şi aplicaiilor software. 
 Descrierea procedeelor, tehnicilor și metodelor de bază necesare pentru exploatarea şi 

dezvoltarea sistemelor; 
 Utilizarea unor metode specializate pentru configurarea şi dezvoltarea sistemelor; 
 Evaluarea calitativă şi cantitativă a sistemelor. 

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 uncă  eficientă în cadrul echipei. 

 Realizarea în grup a unor lucrări sau proiecte, cu identificarea şi descrierea rolurilor 
profesionale la nivelul echipei.                                                    

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Dobândirea noțiunilor de bază în domeniul modelării și simulării sistemelor de calcul 
în care apare concurență la obținerea resurselor. 

Obiectivele specifice Să dețină competenţe necesare utilizarii modelelor deterministe si stohastice in 
probleme specifice sistemice, respectiv utilizarii mediului de simulare dedicate GPSS; 
 Să înţeleagă şi să descrie structura modelului; 
Să selecteze procedee adecvate pentru elaborarea modelului; 
Să formeze  algoritmul necesar pentru simularea unui sistem de așteptare; 
Să descrie corect raportul de simulare a unui sistem de așteptare. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Sisteme. Tipuri de sisteme. Modelarea ca metodă de studiere şi proiectare a 
sistemelor de calcul. 

6 1 

T2. Metodele de bază ale modelării. Modele analitice, de simulare, determinate 
şi probabilistice. Nivelele de modelare. 

6 2 

T3. Elemente ale teoriei sistemelor cu aşteptare. Reţele Petri. Particularităţile 
creării modelelor imitaţionale 

8 3 

T4. Modelarea la nivelul de sistem. Evidenţa infiabilităţii sistemelor în 
problemele estimării productivităţii. 

8 2 

T5. Limbajul GPSS  (funcții,  tabele, lanțuri, blocuri, grupuri). Experimente de 
simulare. 

17 8 

Total prelegeri: 45 16 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Elementele de bază în GPSS(studierea categoriei de calcul: variabilele, 
funcţiile. Tabelele). 

4 0 

LL2. Simularea sistemelor de aşteptare pentru serviri monocanal. 4 3 

LL3. Simularea sistemelor cu aşteptare pentru serviri multicanal. 4 3 

LL4. Cerectarea Sistemelor cu serviri prioritare. 3 0 

Total lucrări de laborator/seminare: 15 6 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Modelarea si simularea sistemelor discrete / Simona Vlad, Radu Vlad. Editura 
Mediamira Cluj-Napoca 2007,187p. 
(http://www.library.utm.md/cuprins.php?1094797&12&2011) 

2. Sisteme Dinamice cu evenimente Discrete-abordari si aplicatii V. Minzu, D.C. Cernega.  
Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2001, 300p. 

3. Metode, algoritmi, tehnici de simulare şi aplicaţii / Vlad Barbu, Gheorghe Barbu, 
editura Matrix Rom 2013, 214 p. 

4. Tehnici avansate de simulare a sistemelor discrete / Radu Vlad. Editura U.T.Pres 2009, 
142p. 

5. 8. Modelarea sistemelor. Îndrumar de laborator. Sub redacţia lui V. Gîscă, Chişinău, 
U.T.M. 1997, nr.602 

6. Modelarea sistemelor : Indrumar de laborator / Ana Bita-Turcan, Mariana Osovschi, 
Universitatea Tehnica a Moldovei 2012, 72p.  

Suplimentare  
 

1. K. Jensen and L.M. Kristensen. Coloured Petri Nets -- Modeling and Validation of 
Concurrent Systems. Springer-Verlag Berlin, 2009 

Suport 
electronic 

1. 1. http://www.wolverinesoftware.com  

 2. http://www.gpss.ru  

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 0% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri 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 condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare 
constructivă. 

 

javascript:open_window(%22http://81.180.66.64:8991/F/KMJK6N3UTBQFD2JX7L3X1L7N552F17MYRHGP3UIEJ4MPQXNL1Y-20824?func=service&doc_number=000088905&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://81.180.66.64:8991/F/KMJK6N3UTBQFD2JX7L3X1L7N552F17MYRHGP3UIEJ4MPQXNL1Y-20826?func=service&doc_number=000088905&line_number=0014&service_type=TAG%22);
http://www.library.utm.md/cuprins.php?1094797&12&2011
javascript:open_window(%22http://81.180.66.64:8991/F/KMJK6N3UTBQFD2JX7L3X1L7N552F17MYRHGP3UIEJ4MPQXNL1Y-27558?func=service&doc_number=001467935&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://81.180.66.64:8991/F/KMJK6N3UTBQFD2JX7L3X1L7N552F17MYRHGP3UIEJ4MPQXNL1Y-27560?func=service&doc_number=001467935&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://81.180.66.64:8991/F/KMJK6N3UTBQFD2JX7L3X1L7N552F17MYRHGP3UIEJ4MPQXNL1Y-05932?func=service&doc_number=000354770&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://81.180.66.64:8991/F/KMJK6N3UTBQFD2JX7L3X1L7N552F17MYRHGP3UIEJ4MPQXNL1Y-05934?func=service&doc_number=000354770&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://81.180.66.64:8991/F/KMJK6N3UTBQFD2JX7L3X1L7N552F17MYRHGP3UIEJ4MPQXNL1Y-06121?func=service&doc_number=000101813&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://81.180.66.64:8991/F/KMJK6N3UTBQFD2JX7L3X1L7N552F17MYRHGP3UIEJ4MPQXNL1Y-06121?func=service&doc_number=000101813&line_number=0012&service_type=TAG%22);

