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STRUCTURI DE DATE ŞI ALGORITMI  

1. Date despre unitatea de curs/modul  

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

Catedra/departamentul Informatică Aplicată 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 444.3 Informatică Aplicată 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 
II (învăţământ cu frecvenţă 
redusă) 
 

2; 
3 
 

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 

150 30 45  30 45 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Programarea calculatoarelor, Matematici speciale  

Conform competenţelor Cunoştinţe şi abilităţi de concepere şi elaborare a algoritmilor şi 
programelor în C 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 

CP1. Aplicarea fundamentelor de ştiinţe exacte şi inginerie în domeniul calculatoarelor,  
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor 

 Identificarea conceptelor, principiilor, paradigmelor, metodelor şi tehnicilor de 
descriere, modelare, verificare şi implementare a sistemelor de calcul, aplicaţiilor 
software şi reţelelor de calculatoare.  

 Utilizarea de teorii şi instrumente specifice domeniului  (algoritmi, metode, tehnici, 
protocoale, modele, scheme, diagrame etc.) pentru explicarea structurii şi 
funcţionării sistemelor de calcul, aplicaţiilor software şi reţelelor de calculatoare. 

 Aplicarea unor paradigme teoretice în scopul  elaborării modelelor 
comportamentale şi algoritmilor de funcţionare pentru diferite componente ale 
sistemelor de calcul, aplicaţiilor software şi reţelelor de calculatoare. 

 Evaluarea formală a caracteristicilor comportamentale şi structurale ale sistemelor 

http://www.utm.md/


                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 
 

de calcul, aplicaţiilor software şi reţelelor de calculatoare. 
 Fundamentarea teoretică a caracteristicilor sistemelor de calcul, aplicaţiilor software 

şi reţelelor de calculatoare proiectate. 
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. 

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 profundă a structurilor de date şi fişiere, metodelor de sortare a datelor, 
aplicaţiilor dinamice şi a algoritmilor de căutare a soluţiilor optimale. 

Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să descrie algoritmul de prelucrare a structurii elaborate. 
Să elaboreze  procedeele şi funcţiile necesare pentru prelucrarea  fişierelor. 
Să aplice corect procedeele de operare cu aplicaţiile dinamice. 

 

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. Cerinţele la nivel de prelegeri,  ore practice, 
lucrări de laborator. Clasificarea  structurilor de date. 

4 2 

T2. Structuri de date fundamentale. Tipuri de date abstracte. Structuri de date 
struct, union. Tablouri de structuri. Structuri imbricate. Tehnici de programare, 
utilizînd structuri, uniuni și tablouri de structuri. 

4 2 

T3. Structuri de date de tip fișier. Fișiere standard în C/C++. Moduri de acces. 
Fișiere binare și de tip text.  Funcții predefenite pentru date de tip FILE. Operații 
specifice prelucrării fișierilor. Tehnici de programare utilizînd fițiere, structuri și 
uniuni. 

  

T4. Structuri dinamice de date.Liste. Stive. Cozi. Definiția și clasificarea 
structurilor de date dinamice. Aplicaţii dinamice: stiva, şir de aşteptare, listă 

6 2 
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liniară, lista înlănţuită, listă bidirecţională. Funcții de operare cu aplicaţii 
dinamice: creare, parcurgere, afişare, modificare.  

T5. Structuri dinamice de date arborescente. Arbori binari. Reprezentarea 
generală a unui arbore. Aplicaţia dinamică arbori.  Clasificaţia arborilor dinamici. 
Arbori binari. Operaţii asupra arborilor binari. Tehnici de programare structurilor 
de date dinamice de tip arbore. 

  

T6. Algoritmi de sortare a datelor. Clasificarea algoritmilor. Algoritmi simpli de 
sortare prin selecție, inserșie directă și interschimbare. Metode de sortare 
eficientă. Funcții predefinite de sortare în C/C++. Evaluarea performanțelor 
algoritmelor de sortare. 

6 2 

T7. Algoritmi și metode de căutare. Clasificarea algoritmilor. Tehnici de căutare 
cel mai deseori folosite: căutare secvențială, binară și prin intepolare. Funcții 
standard de căutare  limbajului de programare C/C++.  

2 1 

T7. Algoritmii și metode de căutare soluțiilor optimale. Algoritmi euristici, 
probabilistici, genetici.  Metode  Greedy, Backtracking Divide și Impera, 
Programarea dinamică, Branch and Bound. Analiza algoritmilor. 

4 2 

Total prelegeri: 30 12 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

                                              Tematica lucrărilor de laborator 

Ll1. Programarea proceselor cu tablouri de structuri statice de date de tip struct 
și union. 

4 2 

LL2. Tehnici de programare la prelucrarea fişierelor. 4  

LL3. Implementarea tipului abstract structurii de date dinamice Lista simplu 
înlănțuită (stivă,coadă) 

4 2 

LL4. Implementarea tipului abstract structurii de date dinamice  de tip Arbore 
binar 

4  

LL5. Implementarea funcțiilor de sortare a datelor și structurilor de date 
utilizănd algoritme simpli și eficiente Aplicaţii diverse cu utilizarea structurilor 
statice și dinamice 

4 2 

LL6. Algoritmi şi metode de căutare optimală a soluţiilor 4  

LL7,8. Lucrarea de totalizare. Elaborarea aplicațiilor diverse utilizînd structuri de 
date și algoritmi  diverse. 

6  

Total lucrări de laborator: 30 6 

   

                                              Tematica seminarelor 

S1. Structuri de date struct, union. Tablouri de struicturi. Declararea, iniţializarea, 
citirea şi afişarea structurilor. 

2  

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. 

2 1 

S3.  Implementarera structurilor de date liniare dinamice în C/C++. Tehnici de 
prelucrare a listelor simplu și dublu înlănțuite,  stivelor, şirurilor de aşteptare. 

2 1 

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

2 1 

S5. Implementarea unor algoritmi și tehnici de sortare cu viteza redusă asupra 2  



                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 
 

datelor și structurilor de date stacice și dinamice. 

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

2  

S7. Algoritmi şi metode de căutare optimală a soluţiilor. Algoritmii care 
garantează soluţia optimală: Backtracking , Programarea dinamică, Divde și 
Impera, Branch and Bound. 

2 1 

S8.  Algorimii Greedy, euristici,  probabilistici, genetici. Analiza algoritmilor. 1  

Total seminare: 15 4 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Proiectarea Algoritmelor,  Universitea Politehnica din București, 2016, 
http://andrei.clubcisco.ro/cursuri/anul-2/semestrul-2/proiectarea-algoritmilor.html 

2. Donald, E. Knuth, The art of computer programming, 
http://thebookslibrary.blogspot.md/2012/11/the-art-of-computer-programming-
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3. Algoritmi si structuri de date. https://ru.scribd.com/document/19584509/Algoritmi-Si-

Structuri-de-Date 
4.  Logofatu, Doina, Bazele programarii in C: Aplicatii, Editura Polirom, Iasi, 2006, 407 p., 

Biblioteca UTM FCIM 10.ex..        
5. Craus, Mitica  Structuri de date si algoritmi,   Iasi: Editura "Gh. Asachi", 2002, 183 p., 

Biblioteca UTM FCIM 2 ex...                                              
6. Luchianova L.,  Stadler L., Structuri de date si algoritmi: Culegere de probleme pentru 

executarea lucrarilor de laborator si de control. Chisinau UTM, 2014, 32 p., Biblioteca 
UTM FCIM 49 ex.. 

7. Лукьянова Л. Н., Стадлер Л. В. Структуры данных и алгоритмы: Сборник задач к 
выполнению лабораторных и контрольных работ, Кишинэу,  ТУМ, 2010, 34 p., 
Biblioteca UTM FCIM 199 ex. 

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

Suplimentare 1. Heileman, Gregory L., Data structures, algorithms, and obiect – oriented programming        
, New York, The McGrow-Hill Companies, 1996,  446p., Biblioteca UTM FCIM, 2 ex..                                      

2. Robert, Sedgewick  Algorithmes en langage C.  DUNOD, Paris, 2001 Biblioteca UTM 
FCIM 1 ex. 

3. Luchianov, Liudmila, Turbo Pascal 7.0, A course on Structured Data, Chisinau TUM, 
2001, 145 p.,  132 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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