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PROGRAMAREA CALCULATOARELOR 

1. Date despre unitatea de curs/modul  

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

Catedra/departamentul Informatica Aplicată 

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 

I   (învăţământ cu frecvenţă); 
I (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

1; 
2 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
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 

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.   Proiectarea sistemelor hardware, software şi de comunicaţii 
 Descrierea structurală şi funcţională a componentelor  hardware, software şi de 

comunicaţii. 
  Explicarea şi înţelegerea destinaţiei, interacţiunii şi funcţionării componentelor  

hardware, software şi de comunicaţii. 
 Elaborarea  unor componente hardware, software şi de comunicaţii folosind metode 

de proiectare, limbaje de programare şi descriere hardware, algoritmi, structuri de 
date, protocoale şi tehnologii. 

 Evaluarea caracteristicilor comportamentale şi structurale ale sistemelor de calcul, 
aplicaţiilor software şi reţelelor de calculatoare în baza unor metrici. 

  Proiectarea şi implementarea componentelor, sistemelor de calcul de uz general şi 
dedicate aplicaţiilor software şi reţelelor de calculatoare.      .      

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

CP3. Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor folosind instrumentele ştiinţei şi 

ingineriei calculatoarelor 

 Recunoaşterea şi descrierea unor tehnici şi metode de rezolvare a sarcinilor de 
sinteză, modelare, simulare, verificare şi implementare a echipamentelor, 
sistemelor de calcul, aplicaţiilor software şi  reţelelor de calculatoare. 

 Utilizarea adecvata a cunoştinţelor interdisciplinare, a metodelor de soluţionare şi a 
mediilor de dezvoltare, efectuarea experimentelor şi interpretarea rezultatelor. 

 Aplicarea metodelor şi tehnicilor de soluţionare a problemelor din domeniu,  
utilizînd unelte moderne de proiectare asistată de calculator. 

 Evaluarea comparativă a performanţelor  sistemelor de calcul, aplicaţiilor software şi 
reţelelor de calculatoare, utilizînd instrumente alternative de analiză,  în scopul 
optimizării performanţelor. 

 Dezvoltarea şi implementarea soluţiilor informatice pentru  probleme concrete 
utilizînd tehnici CAD şi CAE. 

CP6. Utilizarea, configurarea şi dezvoltarea sistemelor şi aplicațiilor software 
 Descrierea procedeelor, tehnicilor și metodelor de bază necesare pentru 

exploatarea şi dezvoltarea sistemelor şi aplicaiilor software 
 CP6.2 Explicarea funcţionării şi a interacţiunii cu mediul a sistemelor şi aplicaiilor 

software 
 CP6.3 Utilizarea unor metode specializate pentru configurarea şi dezvoltarea 

sistemelor şi aplicaiilor software 
 CP6.4 Evaluarea calitativă şi cantitativă a sistemelor şi aplicaiilor software 
 CP6.5 Elaborarea produselor program  utilizînd metode şi instrumente de lucru 

pentru  proiectarea,  integrarea şi testarea  componentelor  a sistemelor şi aplicaiilor 
software 

Competenţe 
transversale 

CT1. Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura îndeplinirea 
sarcinilor profesionale 

 CT2. 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 

 CT3. 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 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. Noțiuni generale. Obiectul de studiu al disciplinei. 
Conţinutul programei de învăţământ Structura programului și elemente de 

2 1 
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bază a limbajul C.  

T2. Bazele programării în C/C++. Tipuri de date. Declararea și inițializarea 
datelor. Operaţii aritmetice şi logice. Ordinea de prioritate a operaţiilor şi 
operatorilor. Directive preprocessor. Biblioteca funcţiilor standard. Funcţii și 
macrouri standard de intrare şi ieşire. 

4 1 

T3. Instrucţiuni de atribuire şi control în C/C++. Programarea proceselor cu 
ramificări. Tehnici și instrucţiuni de programare a ciclurilor.  

4 2 

T4. Tablouri în C/C++. Tipul structurat de date tablou. Declararea şi iniţializarea 
tablourilor. Completarea tablourilor cu date şi afişarea conţinutului 
tablourilor.Tehnici de prelucrare a tablourilor unidimensionale, bidimensionale, 
multidimensionale. Formatarea tablourilor. 

6 2 

T5. Tipul de date pointer. Declararea şi operaţii unare & şi *. Operaţii cu 
pointeri. Tablouri şi pointeri. Operaţii cu pointeri asupra tablourilor. Notări 
echivalente pentru pointeri şi tablouri. Funcții și pointeri. Funcții standard de 
alocare dinamică a memoriei. 

4 1 

T6. Tablouri cu date de tip char. Declararea şi introducerea. Funcţii predefinite 
pentru prelucrarea șirurilor de simboluri. Programarea procesării a textelor 
utilizînd tehnicile de prelucrare a tablourilor și funcțiile predefinite ale bibliotecii 
string.h . 

4 1 

T7. Modularizarea programelor. Utilizarea funcțiilor. Funcţii elaborate de 
utilizator. Locul funcţiilor în program. Declararea, implementarea şi apelarea 
funcţiilor. Funcţii recursive. Funcţii cu parametri de tip pointer. 

6 2 

Total prelegeri: 30 10 

                                              Tematica lucrărilor de laborator 

LL1  Mediul de programare C++, testarea programelor şi corectarea erorilor 2 1 

LL2  Utilizarea funcţiilor de intrare şi ieşire şi a formatelor respective. 
         Programarea proceselor liniare şi cu ramificări. 

4 1 

LL3   Programarea proceselor cu cicluri şi ramificări. 4 1 

LL4, LL5   Tehnici de prelucrare a tablourilor unidimensionale şi bidimensionale 8 2 

LL6  Prelucrarea tablourilor de tip Char 4 1 

LL7  Prelucrarea tablourilor cu pointeri 4 2 

LL8  Utilizarea funcţiilor elaborate de utilizator la prelucrarea tablourilor 4 2 

Total lucrări de laborator: 30 10 

                                              Tematica seminarelor   

S1 Mediul de programare C++, testarea programelor şi corectarea erorilor 2 1 

S2 Utilizarea funcţiilor de intrare şi ieşire şi a formatelor respective. 
      Programarea proceselor liniare şi cu ramificări. 

4 1 

S3  Programarea proceselor cu cicluri şi ramificări. 4 1 

S4, S5   Tehnici de programare a tablourilor unidimensionale şi bidimensionale 8 1 

S6  Prelucrarea tablourilor de tip Char  4 1 

S7  Prelucrarea tablourilor cu pointeri 4 1 

S8  Utilizarea funcţiilor elaborate de utilizator la prelucrarea tablourilor 4  

Total seminare: 30 6 

 
8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Programarea Calculatoarelor – andrei.clubcisco.ro/ Universitea Politehnica din 
București, 2016, http://andrei.clubcisco.ro/cursuri/anul-1/semestrul-1/programarea-
calculatoarelor.html 

2. Buzurnic, Stefan, Programarea in limbajul C., Chisinau: ACEM, 2008,  199 p., Biblioteca 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLrquyiY_RAhXGXBQKHcxRDbwQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fandrei.clubcisco.ro%2Fcursuri%2Fanul-1%2Fsemestrul-1%2Fprogramarea-calculatoarelor.html&usg=AFQjCNHYHE2t1olQbNNrYxx9lFPNBEo_EQ&bvm=bv.142059868,d.ZWM
http://andrei.clubcisco.ro/cursuri/anul-1/semestrul-1/programarea-calculatoarelor.html
http://andrei.clubcisco.ro/cursuri/anul-1/semestrul-1/programarea-calculatoarelor.html
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UTM FCIM 7 ex. 
3. Introducere in limbajul C. Elemente de baza ale limbajului. 

http://andrei.clubcisco.ro/cursuri/1pc/curs/1/Cursul%201%20Doc.pdf 
4. Logofatu, Doina, Bazele programarii in C: Aplicatii, Editura Polirom, Iasi, 2006, 407 p., 

Biblioteca UTM FCIM 10.ex.. 
5. Buzurnic, Stefan, Initiere in limbajul C., Chisinau: Evrica, 2004, 168 p., Biblioteca UTM 

FCIM 13 ex. 
6. Programarea calculatoarelor in limbajul C, 

https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=programarea+calculatoarelor+limbajul+c 

7. Кулев, Михаил; Лукьянова, Людмила Программирование, структуры данных и 
алгоритмы на языке Си : Задания для лабораторных работ. - Кишинэу : ТУМ , 2008, 
30 p. , Biblioteca UTM FCIM 100 ex.. 

8. Джамса, Крис, Учимся программировать на языке С++, Москва, Мир, 2001, 320 р., 
Biblioteca UTM FCIM 9 ex.. 

9. Donald, E. Knuth, The art of computer programming, 

http://thebookslibrary.blogspot.md/2012/11/the-art-of-computer-programming-

vols-1.-3 

Suplimentare 1. Jamsa, Kris, Klandler Lars, Totul despre C si C++: Manual fundamental de programare in 
C si C++, 2013, 1328 p. , Biblioteca UTM FCIM 2 ex.. 

2. Claude, Delannoy Programmer en langage C. Ucors et exercices corriges. EYROLLES, 
Paris, 2002, 920 p., Biblioteca UTM FCIM 3 ex.. 

3. Savu, Cristian George, Tehnici de programare in C pentru Windows 2000, Bucurestu: All 
Educational, 490 p., Biblioteca UTM FCIM 9 ex. 

4. Архангельский А.Я., Программирование с++Builder 5, Бином, Москва, 2001, 1152 
p., Biblioteca UTM FCIM 16 ex. 

5. Robert, Sedgewick  Algorithmes en langage C.  DUNOD, Paris, 2001 Biblioteca UTM 
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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