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REŢELE DE CALCULATOARE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Electronică și Telecomunicații 

Catedra/departamentul Telecomunicații 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 525.3 TELERADIO COMUNICAŢII 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

învăţământ cu frecvenţă; 
învăţământ cu frecvenţă 
redusă 

5 
7 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opțională 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-ZI 30 30/15 - 30 45 

150-F/R 14 8/4 - 60 64 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învăţământ 

Trebuie să fi finalizat cu succes cursurile Programarea calculatoarelor și limbaje de 
programare I,II,  Limba engleză, Linii de transmisiuni, Circuite și semnale, Electronica 
digitală, Microprocesoare, Tehnici de comutație și rutare 

Conform 
competenţelor 

Să cunoască: Posedarea cunoștințelor medii de utilizare și cunoștințelor minime de  
instalare  și  configurare  a  sistemelor  de  operare, Posedarea abilităților de instalare, 
configurare și utilizare a aplicațiilor de sistem 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

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

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de susținere a lucrării de laborator – o lună după finalizarea acesteia, cu 
excepția sfârșitului semestrului.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

La nivel de cunoştinţe şi înţelegere 

 cunoaşterea în profunzime a nivelului actual de dezvoltare a rețelelor de 
comunicații, serviciilor prestate; 

 arhitectura rețelelor, incluzând parametrii şi caracteristicile funcţionale ale 
tehnologiilor; 

 definirea topologiei, arhitecturii, tehnologiile şi protocoalele de comunicaţii a 
reţelelor moderne de telecomunicaţii; 

 argumentarea adoptării sau respingerii topologiei şi arhitecturii telecomunicaţionale 
în baza performanţelor echipamentelor utilizate şi cerinţelor utilizatorilor; 
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 posedarea informaţiilor ce vizează protocoalele de comunicaţii. 
     La nivel de aplicare şi integrare, studenții vor putea să: 

 înțeleagă și să descrie dispozitivele și serviciile utilizate pentru comunicații în 
rețelele de date și în Internet; 

 înțeleagă și descrie importanța schemelor de adresare și numire pentru rețelele IPv4 
și IPv6; proiecteze, calculeze și să aplice adrese și măști de rețea pentru a îndeplini diferite 
cerințe impuse asupra rețelelor IPv4 și IPv6; 

 explice concepte fundamentale despre Ethernet, precum medii de transmisie, 
servicii și operațiuni; construiască o rețea simplă ce folosește Ethernet, utilizând routere și 
switch-uri; 

 utilizeze linia de comandă a echipamentelor (CLI) pentru realizarea unor configurații 
de bază a routerelor și a switch-urilor; folosească utilitare de rețea pentru a verifica 
funcționarea rețelei și pentru a analiza traficul de date; 

 înțeleagă și descrie concepte de bază despre switching și modul de operare al 
switch-urilor; înțeleagă și descrie scopul si modul de operare al unui router, a tabelei de 
rutare și a procesului de căutare a unei rute; 

 înțeleagă și descrie modul în care VLAN-urile creează rețele logice separate și cum se 
realizează rutare între acestea. 

 

Competenţe 
transversale 

Concomitent disciplina contribuie la dezvoltarea competențelor transversale: comunicare 
verbală și scrisă, rezolvarea problemelor, prelucrarea rezultatelor și efectuarea concluziei, 
luarea rezoluției, lucrul în echipă, autonomia învățării, înțelegerea responsabilității față de 
semeni și mediu, înțelegerea necesității unui standard etic ridicat în practica inginerească. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Înțelegerea problematicii rețelelor de comunicaţii; Cunoașterea rolului și a funcțiilor pe care 
le au nivelele stivelor de protocoale; Tipuri de rețele și topologii; Operarea în rețele 
informaţionale de comunicaţii. 

Obiectivele 
specifice 

- crearea unei imagini generale despre reţelele de comunicații; 
- prezentarea metodelor de proiectare şi optimizare a rețelelor; 
- înțelegerea impactului semnificativ pe care îl au rețelele în viață; 
- să-i învețe pe studenți cum să construiască și să susțină o rețea la domiciliu, pentru o 

afacere mică/medie cu echipament wireless sau pentru mentenanța rețelelor 
prestatorilor de servicii; 

- să creeze un sentiment de profund respect în studenți care să-i încurajeze pe aceștia să 
învețe mai mult despre cum funcționează lucrurile din jurul lor și să urmeze o carieră în 
telecomunicații; 

- să îi pregătească pe studenți pentru job-uri în domeniu folosind o abordare interactivă 
și antrenantă de studiu care îi ajută să înțeleagă teoria generală și să dobândească 
experiența practică; 

- să ofere cât mai multe oportunități de interacțiuni practice cu PC-ul și echipamentele 
de rețea, pentru o mai bună pregătire a studenților pentru obstacolele ce pot apărea 
într-o viitoare carieră în domeniu. 

 
 
 
 
 
 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Descrierea cursului. Structura și procedura de parcurgere. 2 0,5 

T2. Explorarea Rețelei. Modurile de interacțiune. 2 1 

T3. Configurarea unui Sistem de Operare de Rețea. 4 2 

T4. Comunicații și Protocoale de Rețea. 2 1 

T5. Accesul la reţea. Layer-ul fizic și layer-ul data link. 2 1 

T6. Caracteristicile și funcționarea Ethernet-ului. 2 1 

T7. Rolul layer-ul Rețea. Procesul de rutare. 2 1 

T8. Rolul layer-ul Transport. Protocoalele TCP și UDP. 2 1 

T9. Adresarea IP. Structura și modul de aplicare. IPv4 și IPv6. 4 2 

T10. Subnetizarea rețelelor IP. Masca de subrețea. 4 2 

T11. Layer-ul Aplicație. Servicii de rețea. 2 1 

T12. Asamblarea și menținerea tuturor elementelor într-o rețea. 2 0,5 

Total prelegeri: 30 14 

 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator / seminare 

LL1. Explorarea Rețelei. Modurile de interacțiune. 4 1 

LL2. Configurarea unui Sistem de Operare de Rețea. 4 1 

LL3. Comunicații și Protocoale de Rețea 4 1 

LL4. Accesul la reţea. Layer-ul fizic și layer-ul data link 4 1 

LL5. Caracteristicile și funcționarea Ethernet-ului. 4 1 

LL6. Rolul layer-ul Rețea. Procesul de rutare. 4 1 

LL7. Efectuarea sarcinii practice în Packet Tracer Nr1. 6 2 

   

S1. Modelul TCP/IP. Legătura dintre TCP/IP şi OSI. 1 

2 S2. Protocoale de poştă electronică: SMTP şi POP. 2 

S3. Protocoale de management a reţelei. 2 

S4. Protocoale pentru transferul fişierelor: FTP, TFTP, SFTP. 2 

S5. Protocolul TCP. Caracteristici generale ale TCP. Formatul headerului TCP. 2 

2 S6. Protocolul UDP. Caracteristici generale ale UDP. Formatul headerului UDP. 2 

S7. Clase de adrese IP. Mască de reţea. Adresarea IP. 2 

S8. Adresarea IP în subreţele. 2  

Total lucrări de laborator/lucrări practice: 30/15 8/4 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30%  40% 

Standard minim de performanţă 
Prezența și activitatea la prelegeri și lucrări de laborator; 

Evaluare curentă – lucrări de control curente (2 lucrări); 

Evaluări sumative periodice – atestări 2;  
Obținerea notei minime de “5” la fiecare dintre atestări și lucrări de laborator; 

Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii conținutului cursului și a aplicării cunoștințelor 
teoretice la rezolvarea exercițiilor practice. 
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