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INGINERIA CALCULATOARELOR 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică şi 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 

IV (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

 
7/8 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs opțională 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 

La zi 90 30 15/- - 30 15 

f/r 90 10 6/- - 50 24 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Analiza și sinteza dispozitivelor numerice, Testarea sistemelor (Testarea 
hardware și software), Rețele de calculatoare, Arhitectura sistemelor de 
operare, Structuri de date şi algoritmi, Electronica digitală, Programarea 
calculatoarelor. 

Conform competenţelor Utilizarea de teorii şi instrumente specifice domeniului  (algoritmi, 
metode, tehnici, scheme, diagrame etc.) pentru analiza structurilor 
numerice.  

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă, 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 – 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 

 Să poată descrie structura şi funcţionarea componentelor  hardware, software şi de 
comunicaţii. 

 Să poată explica şi înţelege destinaţia, interacţiunea şi funcţionarea componentelor  
hardware, software şi de comunicaţii. 

 Să poată elabora componente hardware, software şi de comunicaţii folosind metode de 
proiectare, limbaje de programare şi descriere hardware, algoritmi, structuri de date, 
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protocoale şi tehnologii. 
 Să poată elabora caracteristici comportamentale şi structurale ale sistemelor de calcul, 

aplicaţiilor software şi reţelelor de calculatoare în baza unor metrici. 
 Să poată proiecta şi implementa componentele, sistemelor de calcul de uz general şi 

dedicate, aplicaţii software şi reţele de calculatoare. 
 Să poată utiliza cunoştinţe interdisciplinare pentru asigurarea exploatării  sistemelor 

hardware şi de comunicaţii în conformitate cu cerinţele domeniului de aplicaţii. 
 Să poată utiliza principii şi metode de bază pentru asigurarea fiabilităţii, siguranţei şi 

securităţii de funcţionare a  sistemelor hardware şi de comunicaţii. 
 Să poată utiliza testa, valida şi evalua calitativ caracteristicile comportamentale şi 

structurale ale sistemelor de calcul şi  reţelelor de calculatoare. 
 Să poată dezvolta sisteme şi aplicaţii pentru întreţinerea şi exploatarea sistemelor de 

calcul şi  reţelelor de calculatoare. 

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 Studierea de către studenţi arhitecturii calculatoarelor şi microprocesoarelor; 
structura şi organizarea memoriei microprocesoarelor; însuşirea metodelor de sporire 
fiabilităţii sistemelor de calcul 

Obiectivele specifice - Capacitatea de a clasifica tehnica de calcul. 
- Capacitatea de a evalua performanţele sistemelor de calcul. 
- Cunoştinţe profunde a arhitecturii calculatoarelor şi a funcţionării diferitor 

module.  
- Abilităţi de construire şi deservire a sistemelor de calcul.  
- Abilităţi de testare şi depanare a calculatoarelor şi echipamentelor periferice. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T.1. Introducere în obiectul de studiu. 2  

T.2. Arhitectura  şi evoluţia calculatoarelor IBM PC 2  

T.3. Arhitectura şi evoluţia  microprocesoarelor din familia x86. 2 1 

T.4. Chip-seturi. Magistrale procesor-memorie 2 1 

T.5. Memoria operativă SDRAM, DDR (DDR2), RDRAM. 2 1 

T.6. Magistrala PCI. Evoluţia şi caracteristici. Magistrala PCI-X 2  

T.7. Magistrala PCI-Express. Portul grafic AGP. Evoluţia şi caracteristici 2 1 

T.8. Interfaţa Serială RS-232. IrDA. IEEE1284.  Funcţionarea şi caracteristici 2  

T.9. Interfaţa USB. IEE1394. Funcţionarea şi caracteristici 2 1 

T.10. Măsurarea performanţei a calculatorului. Metrici de performanţă. Programe 
Bench. 

2  

T.11. Particularităţile deservirii şi diagnosticării calculatoarelor unităţilor cu 2 1 
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microprocesoare 

T.12. Organizarea  verificării automate a funcţionării corecte a calculatoarelor în 
procesul funcţionării normale. 

2 1 

T.13. Diagnosticarea echipamentului periferic 2 1 

T.14. Metode de sporire a fiabilităţii în procesul exploatării 2 1 

T.15. Securitatea informaţiei în sisteme de calcul 2 1 

Total prelegeri: 30 10 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor   

LL1. Sinteza decodificatorului de adresă a achipamentului periferic 4 2 

LL2. Sinteza unui bloc de regiștri a uni controler intrare/ieșire 4 - 

LL3. Sinteza unui controler de magistrală 4 2 

LL4. Sinteza unui controler de comunicare serială cu detectarea erorilor 3 2 

Total lucrări de laborator: 15 6 
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Suplimentare 1. PCI Express Local Bus Speciflcation. www.pcisig.com. 
2. AGP Compatibility. www.ertzu.org. 
3. AGP Cпецификация. www.motherboards.org. 
4. PCI Local Bus Speciflcation revision 2.2. www.pcisig.com. 
5. USB in a Nutshell. www.usb.org. 
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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 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 metodelor şi tehnicilor de analiză şi sinteză a 
dispozitivelor numerice 

 


