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FUNDAMENTE ALE INTELIGENȚEI ARTIFICIALE 

1. Date despre unitatea de curs/modul  

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

Catedra/departamentul Ingineria Software și Automatică 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 0613.3 Ingineria software 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

IV (învăţământ cu 
frecvenţă) 

8 E 
S – unitate de 

curs de 
specialitate 

A – unitate 
de curs 

Opţională 
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 30 45  30 45 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

Programarea calculatoarelor. Structuri de date și algoritmi. Teoria 
probabilităţii şi informaţiei. Sisteme de gestiune a bazelor de date. 
Metode numerice. Modelarea sistemelor.   

Conform competenţelor Abilitatea si capacitatea de rezolvare a problemelor folosind un 
limbaj de programare.  

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă,  
proiector şi calculator.  

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor formulate în indicaţiile 
metodice. Termenul de susţinere a lucrării de laborator – o săptămână după 
finalizarea acesteia. Pentru prezentarea cu întârziere a lucrării, aceasta se 
depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe 
profesionale 

C1 Privind fundamentele științifice și inginerești ale tehnologiilor informaționale 

 Identificarea și definirea conceptelor, teoriilor și metodelor de științe 
fundamentale și aplicative suport pentru ingineria tehnologiilor 
informaționale.  

 Explicarea soluțiilor inginerești prin utilizarea tehnicilor, conceptelor și 

http://www.utm.md/
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principiilor din științele exacte și aplicative . 

 Rezolvarea prob-lor din domenii de activitate umană prin aplicarea în special 
al tehnicilor și metodelor de calcul numeric . 

 Alegerea criteriilor și metodelor pentru analiza avantajelor și dezavantajelor 
metodelor și procedeelor aplicate la soluționarea problemelor de calcul 
numeric.  

 Modelarea unor probleme tip din științele aplicative folosind aparatul 
matematic.  

 Identificarea și aplicarea metodelor și algoritmilor învățați pentru probleme 
tip ale științelor fundamentale și aplicative. 

C3 Privind tehnologiile aplicațiilor 

 C3.1 Identificarea și definirea conceptelor, procedeelor și metodelor de 
procesare a informației folosite în realizarea de aplicații ce reies din 
necesități ale  activității umane 

 C3.2 Explicarea tehnologiilor potrivite pentru  realizarea de aplicații necesare 
în activitățile organizațiilor 

 C3.3 Utilizarea tehnologiilor moderne în definirea  aplicațiilor software 

 C3.4 Utilizarea de criterii și metode determinate de tehnologiile aplicațiilor 
pentru evaluarea conformității cu standardele de interoperabilitate 

 C3.5 Dezvoltarea de aplicații software utilizând tehnologii moderne de 
transmitere, sto care și procesare date în corespundere cu necesitățile unei 
organizații 

C5  Privind arhitectura și infrastructura sistemelor de calcul  

 Identificarea și definirea de componente arhitecturale hardware, software și 
de comunicații, precum și celor necesare la descrierea unei infrastructuri de 
calcul. 

 Explicarea interacțiunii și funcționării componentelor arhitecturale și de 
infrastructură. 

 Aplicarea metodelor de bază pentru specificarea de soluții arhitecturale și de 
infrastructură pentru probleme tipice de calcul. 

 Utilizarea de criterii și metode de evaluare a caracteristicilor funcționale și 
nefuncționale ale componentelor de sistem . 

  Implementarea unei soluții arhitecturale și de infrastructură în baza unor 
constrângeri enunțate de proiect. 

 Identificarea componentelor hardware, software și de comunicații destinate 
aplicațiilor specifice domeniului selectat. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale  
CT2. Identificarea, descrierea și derularea activităților organizate într-o echipă cu 
dezvoltarea capacităților de comunicare și colaborare, dar și cu asumarea diferitelor 
roluri (de execuție și conducere)  
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CT3. Demonstrarea spiritului de inițiativă și acțiune pentru actualizarea propriilor 
cunoștințe profesionale, economice și de cultura organizațională. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Obţinerea de către   studenţi a  cunoştinţelor referitoare la principiile şi 
metodele de programare problemelor din domeniu inteligenţei artificiale în 
limbajul de programare  PROLOG. 
 

Obiectivele 
specifice 

Se cunoască metode de reprezentare a cunoștințelor și tehnici de descriere 
bazelor de cunostinte. Să aplice correct algoritmi, metode  si tehnici de cautare  
la elaborarea agenților inteligenti si sistemelor expert. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Întroducere in curs. Paradigme de programare. Limbaje de 
programare logică. Inițiere în Prolog. Inteligența Artificială. Definire. 
Istoric. Testul Turing. Domenii. Aplicații. 

2  

T2.  Bazele Programării logice. Logica cu predicate de ordinul I. 
Predicate. Fapte. Reguli. Întreabari. Vocabularul și sintaxa limbajului 
Prolog. Variabile. Tipuri de date, liste. Structura programei. 
Structura programului Prolog. Unificarea, tehnica backtracking și 
recursivitate în Prolog. Controlul  procesului de backtracking: cut si 
fail, trace. Negaţia în Prolog.  

3  

T3. Ierarhia cunoaşterii. Metode de reprezentare a cunoştinţelor. 
Prezentare generală prin tipuri de logici: logica binară 
propoziţională, logica predicatelor de ordinul unu, logica 
probabilistică propoziţională, logica nuanţată (vagă, fuzzy). 
Reprezentarea procedurală. Reguli de producţie. Reprezentarea 
bazată pe moșteniri – rețele semantice, cadre, scenarii. Crearea 
unei baze de cunoştiţe în Prolog. Fișiere și baze de de date dinamice 
în Prolog. Tipuri de raționament. 

2  

T4. Sisteme bazate pe cunoștințe. Sisteme Expert (SE). Arhitectura și 
funcționarea. Etapele principale de dezvoltare unui sistem 
informatic bazat pe cunoştinţe (sistem expert). SE bazate pe reguli. 
SE bazate pe logică. Funcționarea motorului de inferență. 
Generatoare de sisteme Expert.  

2  

T5.  Direcții principale a calcului intelligent. Raționament nuanțat. 
Reprezentarea cunoașterii prin logica Fuzzy. Mulţimi fuzzy şi 
operaţii cu mulţimi fuzzy. Implicații pentru logica fuzzy. Fuzificarea 

2  
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și defazificarea informației. Evaluarea ți aprecierea. Scale lineare și 
nelineare. Variabile lingvistice. 

T6. Calcul neural. Modelul neuronului artificial.  Rețele neurale 
artificiale. Arhitectura rețelelor neurale. Algoritmi de funcționare și 
antrenare a unei rețele neurale. Tipuri de rețele neuronale. Modelul 
Rosenblatt – Peceptron. Algoritmul de învățare a perceptronului. 
Calculul evolutiv.  

2  

T7. Probleme teoretice specifice Inteligenţei Artificiale (IA). Agenți care 
rezolvă problema. Arborii de căutare. Prezentare teoretică, aplicaţii, 
metode de căutare în grafe şi arbori. Cautare informată cu utilizarea 
funcţiilor euristice. Cautarea A*, algoritmi minimax și alfa-beta. 

2  

Total prelegeri: 30  

 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica seminarilor 

T1. Întroducere in curs. Paradigme de programare. Limbaje de 
programare logică. Inițiere în Prolog. Inteligența Artificială. Definire. 
Istoric. Testul Turing. Domenii. Aplicații. 

4  

T2.  Bazele Programării logice. Logica cu predicate de ordinul I. 
Predicate. Fapte. Reguli. Întreabari. Vocabularul și sintaxa limbajului 
Prolog. Variabile. Tipuri de date, liste. Structura programei. 
Structura programului Prolog. Unificarea, tehnica backtracking și 
recursivitate în Prolog. Controlul  procesului de backtracking: cut si 
fail, trace. Negaţia în Prolog.  

6  

T3. Ierarhia cunoaşterii. Metode de reprezentare a cunoştinţelor. 
Prezentare generală prin tipuri de logici: logica binară 
propoziţională, logica predicatelor de ordinul unu, logica 
probabilistică propoziţională, logica nuanţată (vagă, fuzzy). 
Reprezentarea procedurală. Reguli de producţie. Reprezentarea 
bazată pe moșteniri – rețele semantice, cadre, scenarii. Crearea 
unei baze de cunoştiţe în Prolog. Fișiere și baze de de date dinamice 
în Prolog. Tipuri de raționament. 

6  

T4. Sisteme bazate pe cunoștințe. Sisteme Expert (SE). Arhitectura și 
funcționarea. Etapele principale de dezvoltare unui sistem 
informatic bazat pe cunoştinţe (sistem expert). SE bazate pe reguli. 
SE bazate pe logică. Funcționarea motorului de inferență. 
Generatoare de sisteme Expert.  

7  
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T5.  Direcții principale a calcului intelligent. Raționament nuanțat. 
Reprezentarea cunoașterii prin logica Fuzzy. Mulţimi fuzzy şi 
operaţii cu mulţimi fuzzy. Implicații pentru logica fuzzy. Fuzificarea 
și defazificarea informației. Evaluarea ți aprecierea. Scale lineare și 
nelineare. Variabile lingvistice. 

6  

T6. Calcul neural. Modelul neuronului artificial.  Rețele neurale 
artificiale. Arhitectura rețelelor neurale. Algoritmi de funcționare și 
antrenare a unei rețele neurale. Tipuri de rețele neuronale. Modelul 
Rosenblatt – Peceptron. Algoritmul de învățare a perceptronului. 
Calculul evolutiv.  

8  

T7. Probleme teoretice specifice Inteligenţei Artificiale (IA). Agenți care 
rezolvă problema. Arborii de căutare. Prezentare teoretică, aplicaţii, 
metode de căutare în grafe şi arbori. Cautare informată cu utilizarea 
funcţiilor euristice. Cautarea A*, algoritmi minimax și alfa-beta. 

8  

Total prelegeri: 45  

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. V. Cotelea, Programarea in logică, Ed. Nestor, 2000, 394 p., Biblioteca UTM 
FCIM 20 ex.. 

2. Братко И., Программирование на языке Prolog для искусственного 
интеллекта, М.:Мир, 1990, Biblioteca UTM FCIM 3 ex.. 

3. H.N. Teodorescu, M. Zbancioc, Oana Voroneanu, „Sisteme bazate pe 
cunoştinte. 

        AplicaţiiȚ. Editura Performantica, 2004, Iasi, ISBN-973-730-014-9,  
             http://cadredidactice.ub.ro/rotardan/files/2012/04/inteligenta-artificiala.pdf 

4. V. Cotelea, Programarea logică, Biblioteca electronică a studentului,seria 
Informatica, 
http://www.math.md/studlib/informatica/prolog.html 

5. Luchianov L., Lazu V., Programarea logică şi inteligenţa artificială, Indrumar de 
laborator, Chişinau 2014, Editura Tehnica-UTM,110 p., Biblioteca UTM FCIM 
50 ex..                                        

6.  Leon, Florin, Inteligenta artificială – principii, tehnici, aplicații, 
Iași.Tehnopress, 2006, 702 p., Biblioteca UTM FCIM, resurs electronic, ( 
Cuprins- http://www.library.utm.md/cuprins.php?1100640&4&2013) 

7. Hristea, Florentina, Întroducerea în procesarea limbajului natural cu aplicații 
în Prolog. Ed. Universității din București, 2000, 319 p., 18 ex..      

8. Ин.,Соломон Д., Использование  Турбо-Пролога: Пер. с англ. М.: 
Мир,1993,608 с., 
 Biblioteca UTM FCIM,3 ex 

Suplimentare 1. L.Sterling, E.Shapiro The Art of Prolog: Advanced Programming Techniques, 
1986,  
https://ru.scribd.com/doc/22855856/The-Art-of-Prolog-2nd-Ed-Leon-
Sterling-Ehud-Shapiro 

2. SWI Prolog, free download, http://www.swi-prolog.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, lucrări practice  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 bazelor a programării logice, structurilor 
si mecanizmelor limbajului Prolog,  tehnicilor pentru rezolvarea problemelor specifice IA. 

 


