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UNITĂȚILE CENTRALE ALE CALCULATOARELOR 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

Departamentul Informatică și ingineria Sistemelor 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 526.1 Calculatoare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

III (învățămînt cu frecvență); 
III (învățămînt cu frecvență 

redusă) 

6; 
6 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățămînt 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

150 45 30  45 30 

75 16 12  90 32 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățămînt Matematica discretă, Analiza și sinteza dispozitivelor numerice 1, Analiza 
și sinteza dispozitivelor numerice 2, Electronica, Circuite analogice și de 
conversie. 

Conform competențelor Însușirea de către studenți a structurii, principiului de funcționare și 
metodelor de îmbunătățire a performanțelor unităților centrale ale 
calculatoarelor numerice. 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

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

Laborator/seminar Studenții vor perfecta rapoarte conform condițiilor impuse de indicațiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămînă după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întîrziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămînă de 
întîrziere. 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor și metodelor specifice proiectării unităților 
centrale ale calculatoarelor numerice. 

 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea procedeelor de 
proiectare a unităților centrale ale calculatoarelor numerice. 

 Aplicarea de principii și metode de bază pentru proiectarea unităților centrale ale 
calculatoarelor numerice, în condiții de asistență calificată. 

 Utilizarea adecvată de criterii și metode de evaluare a performanțelor unităților centrale 
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ale calculatoarelor numerice pentru adoptarea procedeelor, tehnicilor și metodelor de 
bază, necesare în proiectarea acestora. 

 Proiectarea unităților centrale ale calculatoarelor numerice de diversă complexitate, 
utilizînd principii, procedee, tehnici și metode de inginerești specifice domeniului. 

Competențe 
profesionale 

CP6. Evaluarea și asigurarea calității unităților centrale ale calculatoarelor numerice în 
relație cu procesele inginerești asociate.  

 Descrierea procedeelor, tehnicilor și metodelor de bază necesare pentru proiectarea 
unităților centrale ale calculatoarelor numerice în relație cu procesele inginerești 
asociate. 

 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea procedeelor, 
tehnicilor și metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare și asigurare a calității 
unităților centrale ale calculatoarelor numerice în relație cu procesele inginerești 
asociate. 

 Aplicarea de principii și metode de bază pentru evaluarea și asigurarea calității unităților 
centrale ale calculatoarelor numerice în relație cu procesele inginerești asociate. 

 Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de evaluare pentru adoptarea 
procedeelor, tehnicilor și metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare și 
asigurare a calității unităților centrale ale calculatoarelor numerice în relație cu procesele 
tehnologice asociate. 

 Elaborarea structurii unităților centrale ale calculatoarelor numerice, selectînd și utilizînd 
principii, concepte și metode specifice proceselor de evaluare și asigurare a calității 
arhitecturilor de calcul în relație cu procesele inginerești asociate. 

Competențe 
transversale 

CT2.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 

Competenţe 
transversale 

CT3. 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 unității de curs/modulului 

Obiectivul general Însușirea structurii, principiului de funcționare și metodelor de proiectare a unităților 
centrale ale calculatoarelor numerice, efectuare cercetarea lor experimentală și 
analiza diferitor variante cu scopul de a alege cel mai eficient dintre ele. 

Obiectivele specifice Să înţeleagă metodologiile de proiectare a unităților centrale ale calculatoarelor 
numerice.  
Să formeze capacitatea de extragere, identificare şi specificare a cerinţelor. 
Să formeze capacitatea de proiectare a unităților centrale ale calculatoarelor 
numerice.  
Să capete cunoştinţe referitoare la identificarea etapelor de proiectare.  
Să aplice corect procedeele și metodele de proiectare a unităților centrale ale 
calculatoarelor numerice. 
Să capete cunoştinţe şi abilităţi în utilizarea programelor pentru proiectarea unităților 
centrale ale calculatoarelor numerice. 
Să capete cunoştinţe şi abilităţi în verificarea şi validarea arhitecturii unităților 
centrale ale calculatoarelor numerice. 
Să aplice corect procedeele de management al resurselor, estimare a costurilor, 
îmbunătăţire a procesului de proiectare a unităților centrale ale calculatoarelor 
numerice. 
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7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățămînt 
cu 

frecvență 

învățămînt 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Scopul studierii cursului. Evoluția și structura calculatorului. Locul și 
destinația unităților centrale în structura calculatoarelor numerice. 

2  

T2. Părțile componente și destinația procesorului. Blocul registrelor de comandă. 2  

T3. Modurile de adresare la schimbul de date între unitățile centrale ale 
calculatorului. 

2 2 

T4. Structura clasică a procesorului prin exemplul microprocesorului INTEL - 
8080. Setul de instrucțiuni al microprocesorului INTEL - 8080. 

2  

T5. Unitățile aritmetico-logice (UAL), destinația și clasificarea. Părțile 
componente ale UAL. Principiile de elaborare și descriere hardware la 
nivelul transferului între registre a UAL. 

2  

T6. Structura și algoritmul de funcționare a UAL la nivelul transferurilor de date 
la îndeplinirea operațiilor de adunare și scădere a numerelor binare în 
virgulă fixă. 

2 2 

T7. Structura și algoritmul de funcționare a UAL la înmulțirea numerelor binare în 
virgulă fixă. Dependența structurii UAL de metoda de înmulțire utilizată. 

2  

T8. Structura și algoritmul de funcționare a UAL la împărțirea numerelor binare 
în virgulă fixă. Dependența structurii UAL de metoda de împărțire utilizată. 

2  

T9. Structura și algoritmul de funcționare a UAL la îndeplinirea operațiilor de 
adunare și scădere a numerelor binare în virgulă mobilă. 

2 2 

T10. Particularitățile structurii și algoritmului de funcționare a UAL la îndeplinirea 
operațiilor de înmulțire și împărțire a numerelor binare în virgulă mobilă. 

2  

T11. Structura UAL și algoritmul de funcționare la efectuarea operațiilor în cod 
binar-zecimal. Structura UAL pentru efectuarea operațiilor logice. 

2  

T12. Unitățile de comandă (UC) - funcțiile și clasificarea. Structura și principiul de 
funcționare a UC de tip cablat. 

2 2 

T13. UC microprogramate. Structura și principiul de funcționare a UC 
microprogramate. Clasificarea UC microprogramate. Structura 
microinstrucțiunilor. 

2 2 

T14. Componentele procesorului cu UC microprogramată, realizate in baza 
familiilor de microprocesoare mcroprogramate (prin exemplul familiei de 
microprocesoare Am2900). Secția de prelucrare a datelor Am2901. 

2  

T15. Secvențiatorul de microprograme Am2909 și circuitul de comandă a 
secvențiatoarelor. 

2  

T16. Controlorul de microprograme Am2910. 2 2 

T17. Structura și principiul de funcționare a nucleului calculatorului cu UC 
microprogramată. 

2  

T18. Formatul microinstrucțiunilor. Microprogramarea calculatoarelor cu UC 
microprogramată.. 

2  

T19. Clasificarea memoriilor. Parametrii memoriei. Structura ierarhică a 
memoriei în calculatoarele numerice. 

2 2 

T20. Structura și principiul de funcționare a circuitelor de memorii cu acces 
aleatoriu (RAM). Adresarea bidimensională în circuitele de memorii cu acces 
aleatoriu. Proiectarea memoriei RAM. 

2  
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T21. Memoria permanentă (ROM). Memoria permanentă programabilă. 
Implementarea funcțiilor logice prin ROM 

2  

T22. Memoria stivă. Memoria asociativă. Memorii tampon rapide. Perspectivele 
de dezvoltare ale memoriei calculatorului. 

3 1 

Total prelegeri: 45 15 
 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățămînt 
cu 

frecvență 

învățămînt 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Studierea modurilor de adresare la schimbul de date între unitățile centrale 
ale calculatorului. 

4/2 1/1 

LL2. Programarea operațiilor aritmetice în UAL. 4/2 1/1 

LL3. Elaborarea microprogramelor pentru calculatoarele cu unitate de comandă 
microprogramată. 

4/2 2/1 

LL4. Prelucrarea operanzilor cu lungime dublă și organizarea ciclurilor în 
microprograme. 

4/2 2/1 

LP1. Organizarea ramificărilor la prelucrarea datelor în procesorul calculatoarelor 
numerice. 

0/2 0/0 

LP2. Organizarea ciclurilor la prelucrarea datelor în procesorul calculatoarelor 
numerice. 

0/2 0/0 

LP3. Elaborarea structurii și algoritmului de funcționare a UAL de adunare și 
scădere a numerelor binare în virgulă fixă și mobilă. 

0/2 0/0 

LP4. Elaborarea structurii și algoritmului de funcționare a U.A.L. de înmulțire a 
numerelor binare în virgulă fixă și mobilă. 

0/2 0/0 

LP5. Elaborarea structurii și algoritmului de funcționare a U.A.L. de împărțire a 
numerelor binare în virgulă fixă și mobilă. 

0/2 0/0 

LP6. Elaborarea microprogramelor pentru calculatoarele cu unitate de comandă 
microprogramată. 

0/2 0/0 

LP7. Proiectarea memoriilor RAM și ROM. 0/2 0/1 

LP8. Lucrare de control în scris cu probleme de elaborare de microprograme și de 
proiectare a memoriei. 

0/2 0/1 

Total lucrări de laborator/seminare: 15/15 6/6 
 

8. Referințe bibliografice 
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7. Vasile Gîscă. Unităţi Centrale. Îndrumar de laborator. U:T:M: 1995. 
 

Suplimentare 1. Каган Б. М. Электронные вычислительные машины и системы. М. 
Энергоатомиздат, 1991. 

2. Самофалов К. Г., Корнейчук В. И., Тарасенко В. П. Цифровые ЭВМ, Киев, Выща 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CURS/M ODULULUI  
 
 

Школа, 1989. 
Булгаков С. С. и др. Проектирование цифровых систем на комплектах 
микропрограммируемых БИС. М. Радио и связь, 1984 (1-е изд), 1998 (2-е изд). 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30%  40% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și lucrări de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări și lucrări de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii condițiilor de aplicare a procedeelor de modelare 
constructivă. 

 


