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PROGRAMARE ÎN LIMBAJE DE ASAMBLARE 

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 S.05.A.040  Programare în  limbaje de asamblare  

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 

120 30 15/15  30 30 

98 16 6  64 34 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Programarea calculatoarelor, Programarea în limbajul C++, Programarea 
orientată pe obiecte. 

Conform competenţelor Obţinerea deprinderilor practice de pogramare in limbajul asamblor ți 
programarea procrselor în sistemele de operare. 

 
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 – pînă la următoarea lucrare de laborator. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./ciclu de 
întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

- Descrierea instrumentelor de modelare, simulare, verificare şi evaluare a 
performanţelor sistemelor hardware şi de comunicaţii. 

- Utilizarea unor cunoştinţe interdisciplinare pentru asigurarea exploatării  sistemelor 
hardware şi de comunicaţii în conformitate cu cerinţele domeniului de aplicaţii. 

- Utilizarea de principii şi metode de bază pentru asigurarea fiabilităţii, siguranţei şi 
securităţii de funcţionare a  sistemelor hardware şi de comunicaţii. 

- Testarea, validarea şi evaluarea calitativă a caracteristicilor comportamentale şi 
structurale ale sistemelor de calcul şi  reţelelor de calculatoare. 

- Dezvoltarea de sisteme şi aplicaţii pentru întreţinerea şi exploatarea sistemelor de 
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calcul şi  reţelelor de calculatoare. 
-  Descrierea procedeelor, tehnicilor și metodelor de bază necesare pentru 

exploatarea şi dezvoltarea sistemelor şi aplicaiilor software 
- Explicarea funcţionării şi a interacţiunii cu mediul a sistemelor şi aplicaiilor software 
- Utilizarea unor metode specializate pentru configurarea şi dezvoltarea sistemelor şi 

aplicaiilor software 
- Evaluarea calitativă şi cantitativă a sistemelor şi aplicaiilor software 
- Elaborarea produselor program  utilizînd metode şi instrumente de lucru pentru  

proiectarea,  integrarea şi testarea  componentelor  a sistemelor şi aplicaiilor 
software 

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 Însuşirea tehnicilor de programare structurată şi de dezvoltare a programării 
concurente, prin rafinare în paşi succesivi. Învăţarea unor tehnici de baza pentru 
realizarea programelor de mare fiabilitate şi siguranţă funcţională. 

Obiectivele specifice Să înţeleagă metodologiile de dezvoltare a programelor in limbajul asamblor.  
Să formeze capacitatea de proiectare  a programelor.  
Să capete cunoştinţe referitoare la identificarea etapelor de proiectare.  
Să aplice corect procedeele și metodele de implementare a programelor. 
Să capete cunoştinţe şi abilităţi în utilizarea limbajului asamblor pentru programarea 
calculatoarelor. 
Să aplice corect procedeele de management al proiectului,  îmbunătăţire a procesului 
de dezvoltare. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. . Arhitectnra miceroprocesorului 8086.  2 1 

T2. Instrucţiuni de transffer.    2 1 

T3. Instrucţiuni aritmetice. 2 1 

T4. . Instrucţiuni logice, de deplasare şi peintru operaţii cu şiruri de 
caractere/cuvinte. 

2 1 

T5. . Instrucţiuni de apel de procedură şi de salt. 2 1 

T6 . Întreruperi. Instrucţiuni pentru controlul    procesorului. 2 1 

T7  . Procesoare de 32 biţi. Coprocesoare   matematice. 2 1 

T8. Segmentare.   2 1 

T9 Definirea  şi iniţializarea datelor. Operatori. 5 1 

T10. Macroinstrucţiuni. 2 1 

T11. Tehnici de programare în limbaj de asamblare. 2 1 

T12 Transferul şi intoarcerea parametrilor către/din procednri. 2 1 
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T13. Tehnici avansate cu proceduri. 2 1 

T14. Interfaţa limbajului de asamblare cu lîmbaje de nîvel înalt. 2 1 

T15. Probleme  clasice în limbaj de asablare. 2 2 

Total prelegeri: 30 16 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Dezvoltarea programelor în limbaj de asamblare. Implementarea operaţiilor 
aritmetice.   

4 2 

LL2. . Instrucţiuni pentru  operaţii cu siruri de caratere/cuvinte. 4 2 

LL3. Macrodefiniţii şi  proceduri. 4 2 

LL4.  Interfaţarea cu limbaje de nivel înalt. Dezvoltarea într-un limbaj mixt 
 (C şi ASM). 

3  

LP1. Dezvoltarea programelor în limbaj de asamblare.   

LP2. Instrucţiuni pentru  operaţii cu siruri de caratere.   

LP3. Proceduri.   

LP4. Interfaţarea cu limbaje de nivel înalt.   

Total lucrări de laborator/seminare: 15 6 

 
8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Gheorghe Muscă. Programare în limbaj de asamblare. Teora, 1998.   
2.   Vasile Lungu.  Procesoare INTEL. Programare în limbajul de asamblare. Teora, Bucureşti, 2000.  

Suplimentare    1.  N. Secrieru.  Programarea microprocesoarelor în limbaj de asamblare.   
       Universitas, Chişinău, 1994. 
2.   N. Secrieru, A. Gremalschi, and I. Cornea.   Arhitectura şi organizarea microprocesoarelor.  
       Universitas, Chişinău, 1994. 

 
9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

20% 20%  60% 

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. 

 


