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PROGRAMAREA CALCULATOARELOR 

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 0714.1 Robotică și Mecatronică 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I   (învăţământ cu frecvenţă) 
 

1 
 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
6 

 
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 

180 30 60 - 30 60 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Informatica şi matematica în conformitate cu programul de BAC  

Conform competenţelor Cunoştinţe şi abilităţi de concepere şi elaborare a algoritmilor şi 
programelor în Turbo Pascal pentru rezolvarea problemelor la calculator  

 
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 

CP2. Elaborarea, modernizarea și utilizarea schemelor, diagramelor structurale și de 
funcționare, reprezentărilor grafice și a documentelor tehnice specifice domeniului Robotica 
și Mecatronica 
CP2.1 Descrierea simbolurilor standardizate pentru scheme și diagrame structurale și de 
funcționare din mecanică, electrotehnică, electronică, informatică, pneumatică și hidraulică. 
CP2.2 Explicarea și interpretarea standardelor de desen tehnic și a reprezentărilor grafice 
convenționale inginerești în elaborarea de desene de execuție, fișe film tehnologice, 
manuale de produse și manuale de încercări. 
CP2.3 Elaborarea schemelor (electrice, electronice, cinematice, pneumatice, hidraulice etc.), 
desenelor de execuție, planului tehnologic, a manualului de produs și a manualului de 
încercări pentru sistemele robotice. 
CP2.4 Utilizarea schemelor, diagramelor de funcționare și a reprezentărilor grafice tehnice, 
specifice domeniului, în evaluarea comparativă a produselor. 

http://www.utm.md/
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CP2.5 Elaborarea de proiecte tehnice și tehnologice de execuție a componentelor robotice și 
mecatronice. 
CP3. Realizarea de aplicații Hardware și Software de automatizare în robotică și mecatronică 
utilizând componente și ansambluri tipizate, parțial tipizate și netipizate precum și medii de 
dezvoltare specifice domeniului 
CP3.1 Descrierea termino-logiei tehnice specifice și a elementelor conceptuale de bază ale 
sistemelor (mecanice, pneumatice, hidraulice, electrice, electronice, informatice etc.) 
utilizate în robotică și mecatronică  pentru realizarea de sisteme de automatizare. 
CP3.2 Explicarea, interpretarea și utilizarea principiilor de funcționare ale subsistemelor 
(mecanice, pneumatice, hidraulice, electrice etc.) în proiectarea și implementarea schemelor 
bloc și de funcționare pentru sisteme de automatizare utilizate în robotică și mecatronică. 
CP3.3 Elaborarea modelului constructiv funcțional și proiectarea ansamblurilor parțiale 
(mecanice, pneumatice, hidraulice, electrice, electronice etc.) integrate în subsisteme 
robotice și mecatronice pentru automatizări locale. 
CP3.4 Utilizarea metodelor de evaluare a performanțelor subsistemelor robotice și 
mecatronice în aprecierea eficienței în exploatarea acestora. 
CP3.5 Elaborarea de proiecte tehnice de execuție pentru ansambluri parțiale de bază 
(electrice, electronice, mecanice, pneumatice, hidraulice etc.) utilizate în robotică și 
mecatronică. 
CP 5. Proiectarea, implementarea și exploatarea roboților industriali, a sistemelor robotice 
complexe, sistemelor de transport și transfer, și sistemelor conexe utilizate în aplicații 
robotizate 
CP5.1 Descrierea metodelor proiectare în medii de lucru dedicate și a principiilor de 
funcționare și de exploatare a echipamentelor tehnologice individuale specifice diferitelor 
procese tehnologice în selectarea corectă a acestora. 
CP5.2 Explicarea și interpretarea, modului de integrare a categoriilor de efectori specifici 
realizării diferitelor procese tehnologice robotizate și a efectelor produse de acțiunea RI în 
cadrul diferitelor procese tehnologice. 
CP5.3 Selectarea efectorilor specifici realizării diferitelor sarcini de lucru și a variantelor 
constructive de RI, corespunzătoare realizării unor diferite procese tehnologice precum și 
modelarea 3D parametrizată a ansamblurilor specifice pentru aplicații robotizate. 
CP5.4 Utilizarea metodelor de proiectare asistată 2D / 3D, modelare 3D parametrizată și 
simulare asistată a funcționarii RI pentru evaluarea performanțelor acestor subsisteme, în 
scopul implementării optimale a acestora în aplicații robotizate pentru diferite procese 
tehnologice. 
CP5.5 Proiectarea interfețelor mecatronice de adaptare a efectorilor la roboți industriali și 
realizarea prototipului virtual 3D al ansamblului general al acestora. 
CP6. Aplicarea metodelor și tehnicilor de modelare și simulare, a instrumentațiilor virtuale și 
mediilor de dezvoltare a aplicațiilor robotice, programarea și comanda individuală a 
roboților industriali, mobili și microroboți utilizând elemente din inteligența artificială 
CP6.1 Descrierea tehnicilor de modelare a comportării și simulare a funcționării 
echipamentelor tehnologice în cadrul diferitelor aplicații industriale și simularea asistată a 
funcționării aplicațiilor industriale robotizate de tip celulă și sistem de fabricație flexibilă. 
CP6.2 Explicarea și interpretarea modului de realizare a sintezei de ansamblu a sistemelor 
robotizate pentru diferite aplicații industriale, utilizând caracteristicile constructiv 
funcționale, metode de modelare și simulare, a instrumentațiilor virtuale și mediilor de 
dezvoltare a aplicațiilor robotice. 
CP6.3 Proiectarea ansamblurilor generale ale aplicațiilor robotizate prin identificarea 
parametrilor de proces caracteristici, elaborarea tehnologiilor de fabricație robotizată, 
modelare 3D parametrizată și integrarea sistemelor de conducere inteligente. 
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CP6.4 Utilizarea metodelor standard și asistate pentru modelare parametrizată și simulare 
asistată a funcționării sistemelor de fabricație robotizată în scopul evaluării performanțelor 
acestora. 
CP6.5 Elaborarea tehnic și realizarea prototipului virtual 3D pentru ansamblul general al 
aplicațiilor robotizate. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea limbajului de  programare C, elaborarea algoritmilor şi a programelor  de 
rezolvare a problemelor la calculator. 

Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să descrie structura algoritmului elaborat. 
Să selecteze instrucţiunile şi funcţiile necesare la elaborarea programului în C. 
Să aplice corect procedeele de funcţionare a programului elaborat. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1.   INTRODUCERE ÎN CURS. Obiectul de studiu al disciplinei. Conţinutul 
programei de învăţământ. 

2 - 

T2. STRUCTURI DE DATE FUNDAMENTALE. Clasificarea structurilor de date. 
Tipuri de date abstracte. Tipurile de date statice struct şi union. Structuri cu 
câmpuri de biţi. Declararea,  iniţializarea, citirea şi afişarea structurilor 

2 - 

T3.  STRUCTURI DE DATE  DE TIP FILE. Tipuri de fișiere. Fişiere  logice şi fizice.  
Fișiere standard în C/C++. Fișiere binare și de tip text. Definirera variabilelor de 
tip fişier țn C/C++. Operații specifice prelucrării fișierilor. Moduri de acces. Acces 
direct și secvențial. Funcţii predefinite pentru date de tip FILE : fopen, fread, 
fwrite, fprintf, fscanf, fseek, feof, etc. Tehnici de programare utilizînd structuri, 
uniuni și fișiere de tip binar și text  

4 - 

T4.  STRUCTURI DE DATE DINAMICE. LISTE. STIVE. COZI.Definiția și clasificarea 
structurilor dinamice de date.Structuri dinamice liniare,arborescente, de tip 
rețea. Aplicații dimamice. Avantagje și dezavantaje utilizării structurilor de date 
dinamice în programare. Alocarea dinamică a memoriei. Aplicaţiile dinamice liste 
simplu și dublu înlanțuite, stivă şi şir de aşteptare. Tipuri  abstracte de date stive 
și cozi. 

4 - 

T5.  STRUCTURI DE DATE DINAMICE ARBORESCENTE. ARBORI 
BINARI.Reprezentarea generală a unui arbore. Aplicaţia dinamică arbori.  
Clasificaţia arborilor dinamici. Arbori binari. Operaţii asupra arborilor binari. 
Arbori binari de cautare. Arbori binari echilibrați. Arbori binari parțial 
ordonați.Reprezentarea unui arbore parțial ordonat ca un ansamblu. Tehnici de 
programare structurilor de date dinamice de tip arbore 

6 - 

T6. ALGORITMI DE SORTARE A DATELOR.Problema sortării.Criterii de clasificare 
a metodelor şi a algoritmilor de sortare. Algoritmi simpli cu viteza redusă de 
sortare. Sortare prin, selecţie, inserţie( directă și ShellSort), interschimbare( 
Bubble Sort. Shaker Sort). Metode de sortare eficientă: QuickSort, MergeSort. 
Algoritmul HeapSort. Sortare în arbore binar. Fincții de predefinite pentru 
sortare  în C/C++. Evaluarea performanţelor algoritmilor de sortare. 

6 - 

T7.  ALGORITMI ŞI METODE DE CĂUTARE. Clasificarea algoritmilor. Tehnici de 4 - 
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căutare cel mai deseori folosite: căutare secvențială, binară și prin intepolare.  
Algoritmi şi metode de căutare optimală a datelor. Funcții standard de căutare în 
<stdlib.h> limbajului de programare C/C++. 

T8. ALGORITMI ŞI METODE DE CĂUTARE  OPTIMALĂ A DATELOR. Metoda 
Greedy. Algoritmul Backtracking şi Programare Dinamică. Metode Divide și 
imperă. Algoritmi euristici, probabalistici, genetici. 

2  

Total prelegeri: 30  

 

                                              Tematica lucrărilor de laborator 

LL1  Programarea proceselor cu structuri statice de date de tip struct și union 4 - 

LL2  Tehnici de programare la prelucrarea fişierelor 6 - 

LL3   Aplicații cu utilizarea Tehnici de prelucrare a structurilor dinamice liniare. 4 - 

LL4 Aplicaţii cu utilizarea listelor şi a arborilor binari 4 - 

LL5 Implementarea funcțiilor de sortare a datelor și structurilor de date utilizănd 
algoritme simpli și eficiente 

6  

LL6  Elaborarea unor aplicații practice, utilizănd structurile de date statice și 

dinamice,algoritmi diverse pentru sortare, căutare, și prelucrare a datelor 

6 - 

Total lucrări de laborator: 30 - 

   

                                              Tematica seminarelor   

S1 Structuri de date struct, union. Structuri de date de tip struct și union 
imbricate. Tablouri de de date de tip struct. Prelucrarea cîmpurilor selectate 
a structurilor de tip struct. Elaborarea algoritmelor de prelucrare tablourilor 
de tip struct 

4 - 

S2 Operații specifice prelucrării fișierilor.  Crearea și afișarea fișierilor, adaugare 
în fișier. Tehnici de programare la rezolvarea problemelor ce ţin de structuri 
de date în fişiere. 

4 - 

S3  Programarea proceselor cu cicluri şi ramific Implementarera structurilor de 
date liniare dinamice în C/C++. Tehnici de prelucrare aListelorsimplu și dublu 
înlănțuite,  stivelor, şirurilor de aşteptare. 

4 - 

S4 Implementarera aplicațiilor dinamice de tip arbore în C/C++. Operații asupra 
arborilor dinamice. Arbori binari, ordonați, echilibrați 

4 - 

S5  Implementarea unor algoritmi și tehnici de sortare cu viteza redusă asupra 
datelor și structurilor de date stacice și dinamice 

4 - 

S6  Implementarea unor algoritmi și tehnici de sortare eficientă asupra datelor și 
structurilor de date stacice și dinamice 

4 - 

S7, S8  Implementarea codurilor funcțiilor de căutare a datelor secvențială, 
binară și prin intepolare. Implementarea fincțiilor de căutare în arbore binar. 
Programarea metodei Greedy, algoritmului Backtracking. Aplicarea tehnicii 
Divide și Imperă. 

6 - 

Total seminare: 30 - 
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FCIM 1 ex. 

 

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 limbajuli C şi a tehnologiilor de programare. 
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