
                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MO DULULUI  
 
 

1 

MD-2045, CHIŞINĂU, STR. Studenţilor, 9/7, TEL: 022 50-99-08 www.utm.md 

ANALIZA ŞI PROIECTAREA ALGORITMILOR 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică 

Catedra/departamentul Ingineria Software şi Automatică 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 526.5 Tehnologii Informaţionale 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

 
3 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
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 

120 30 15/15 30 15 15 

120 8 6/4 3 50 52 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematică superioară; Matematica discretă; Structuri de date și 
algoritmi; Programare în limbajul C.  

Conform competenţelor Abstractizarea situațiilor reale pentru a formula probleme și modele 
matematice pentru acestea și cunoașterea unui limbaj de programare 
structurat 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie tablă sau tablă 
electronică. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenții vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – două săptămâni după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./s. de întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C1. Privind fundamentele ştiinţifice şi inginereşti ale tehnologiilor informaţionale 
 Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor de ştiinţe fundamentale 

şi aplicative ca suport pentru tehnologia şi securitătea informaţiei; 
 Explicarea soluţiilor inginereşti prin utilizarea tehnicilor, conceptelor şi principiilor 

din algoritmică; 
 Rezolvarea problemelor din domeniile de activitate umană prin aplicarea tehnicilor 

şi metodelor de proiectare a algoritmilor; 
 Alegerea criteriilor şi metodelor pentru analiza complexităţii algoritmilor; 
 Modelarea unor probleme din ştiinţele aplicative folosind instrumente matematice. 

http://www.utm.md/
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Competenţe 
transversale 

CT1. Realizarea proiectului de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor 
specifice, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi 
susţinerea acestora cu demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă a 
unor soluţii tehnice din domeniu. 

CT2. Identificarea, descrierea și derularea activităţilor organizate într-o echipă cu 
dezvoltarea capacităţilor de comunicare și colaborare, dar și cu asumarea diferitelor 
roluri prin realizarea proiectului de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi 
metodelor specifice, precum şi susţinerea acestora. 

CT3. Identificarea necesității de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi 
de formare şi a nivelului de dezvoltare profesională cât şi utilizarea eficientă a 
resurselor de comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, 
cursuri on-line etc.), inclusiv folosind limbi străine. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Formarea abilităţilor de utilizare a algoritmilor pentru rezolvarea problemelor din 
diferite domenii 

Obiectivele specifice Să obţină abilităţi de analiză a complexităţii algoritmilor 
Să selecteze eficient algoritmii şi metodele pentru rezolvarea problemelor. 
Să folosească tehnicile de proiectare a algoritmilor pentru crearea noilor algoritmi. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. INIȚIERE ÎN ALGORITMICĂ 
Aspectele cuprinse în studiul algoritmilor. Noțiunea de problemă și algoritm. 
Date. Tipuri de prelucrări. Descrierea algoritmilor. Limbajul algoritmic 
(Pseudocod). Specificarea datelor.  

4 1 

T2.  ANALIZA COMPLEXITĂȚII ALGORITMILOR 
Scopul analizei. Timpul de execuție. Timpul în cazul cel mai defavorabil. Ordin de 
creștere. Notații asimptotice. Complexitatea asimptotică. Etapele analizei 
complexității algoritmilor. Analiza empirică a algoritmilor 

4 1 

T3. ANALIZA ALGORITMILOR RECURSIVI 
Funcții recursive. Metode de determinare a valorii funcțiilor recursive. Metoda 
ecuațiilor caracteristice. Metoda schimbării variabilei. Metoda master. Teorema 
master. 

4 1 

T4. TEHNICI DE PROIECTARE A ALGORITMILOR. TEHNICA REDUCERII ȘI TEHNICA DIVIDE ET 

IMPERA 
Algoritmi recursivi. Tehnica reducerii. Tehnica divizării. Aplicații ale tehnicii 
divizării. Algoritmi de sortare. Algoritmi de înmulțire a matricelor. 

2 1 

T5. TEHNICI DE PROIECTARE A ALGORITMILOR. TEHNICA ALEGERII LOCAL OPTIMALE 
Principiul tehnicii greedy. Minimizarea timpului mediu de așteptare. Arbori binari 
de interclasare. Coduri Huffman. Arbori de acoperire minimali. Algoritmul lui 
Kruscal și algoritmul lui Prim. Cele mai scurte drumuri care pleacă din acelaşi 
punct. Algoritmul Dijkstra. 

8 2 
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T6. TEHNICI DE PROIECTARE A ALGORITMILOR. TEHNICA PROGRAMĂRII DINAMICE 
Principiul tehnicii și etapele aplicării. Determinarea celor mai scurte drumuri 
între fiecare pereche de vârfuri. Parantezarea optimală a unui produs de matrice. 
Problema rucsacului. Cel mai lung subșir comun. Caracterizarea celui mai lung 
subșir comun. O soluție recursivă a subproblemelor. Calculul lungimii unui 
CMLSC. Construirea unui CMLSC. Triangularea optimală a poligoanelor. 

8 2 

Total prelegeri: 30 8 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

S1. Exemple de probleme rezolvate algoritmic. Descrierea algoritmilor. 2 0 

S2. Analiza complexității asimptotice a algoritmilor. 2 1 

S3. Metode de rezolvare a recurențelor. 2 1 

S4. Tehnica divide et impera. 2 0 

S5. Aplicații ale tehnicii greedy. 3 1 

S6. Aplicații ale tehnicii programării dinamice. 4 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 15 4 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Studierea diferitor algoritmi, care rezolvă aceiași problemă și implementarea 
lor în limbajul C. 

2 1 

LL2. Analiza empirică a algoritmilor. 2 1 

LL3. Analiza și implementarea algoritmilor recursivi. 2 1 

LL4. Analiza și implementarea algoritmilor de sortare proiectați în baza tehnicii 
divide et impera. 

2 1 

LL5. Analiza și implementarea algoritmilor greedy pentru determinarea arborilor 
de acoperire minimali. 

4 1 

LL6. Compararea tehnicii greedy cu tehnica programării dinamice prin 
implementarea algoritmilor FLOYD și DIJKSTRA. 

3 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 15 6 
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Addison-Wesley, 1973. 

7. A. Ахо, Д. Ульман, Д. Хопкрофт. Структуры данных и алгоритмы. Издательский дом 
«Вильямс», 2000 – 348 с. 

8. Analiza şi proiectarea algoritmilor. Ciclu de prelegeri. M. Catruc, format digital. 
9. https://moodle.ati.utm.md/course/view.php?id=41 

Suplimentare 1. Хэзфилд Р. Кирби Л. и др. Искусство программирования на С. Фундаментальные 
алгоритмы, структуры данных и примеры приложений. Энциклопедия 
программиста. К.: Издательство “ДиаСофт”,2001. – 736 c.  

2. Bălănescu T.; Gavrilă Ş.; Nicolescu R.; Sofonea L.; “Metodologii şi tehnici moderne de 
proiectare şi scriere a programelor”, Universitatea din Bucureşti,1981. 

3. Грис Д. Наука программирования. – М.: Мир, 1984 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 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; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii conţinutului cursului. 

 


