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BAZELE TRANSMITRII de DATE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică 

Departamentul Informatică și ingineria Sistemelor 

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 

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

redusă) 

6; 
8 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 45 30/0 - 45 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica superioară, Mecanica, Fizica, Programarea calculatoarelor, 
Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice, Circuite şi dispozitive 
electronice, Echipamente periferice, Circuite integrate digitale. 

Conform competenţelor Obţinerea cunoştinţelor teoretice şi practice în proiectarea, programarea 
şi exploatarea sistemelor de counicaţii digitale. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

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

Laborator/seminar Pentru efectuarea lucrărilor de laborator sunt necesare calculatoare, medii de simulare 
şi sisteme de comunicaţii digitale. 
Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – 2 săptămâni după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

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

 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 
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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 de 
calcul, aplicaţiilor software şi reţelelor de calculatoare. 

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

Competenţe 
profesionale 

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 

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. 

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 Analiza, proiectarea, simularea şi programarea sistemelor de comunicaţii. 

Obiectivele specifice Să analizeze arhitectura şi componentele de bază (performanţă) ale unui sistem de 
comunicaţii. 
Să simuleze canalele de comunicaţii. 
Să dezvolte aplicaţii pentru gestiunea procesului de comunicaţii dintre două sau mai 
multe calculatoare (sisteme de calcul). 
Să elaboreze şi să implementeze algoritmi de comunicaţii a datelor la nivel de 
arhitectură de calcul (Limbajul de asamblare). 
Să aplice cunoştinţele acumulate în proiectarea, simularea şi programarea sistemelor 
de comunicaţii. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Arhitectura sistemelor de calcul și topologia RC. 2 1 

T2. Semnale și codificarea datelor. 10 4 

T3. Clasificarea și organizarea canalelor de cumunicaţii digitale. 6 2 

T4. Modulearea, filtrarea, selectarea semnalelor și racordarea canalelor. 8 2 

T5. Standardizarea în telecomunicații . 4 2 
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T6. Interfețe şi circuite integrate standard pentru organizarea schimbului de 
date. 

12 4 

T7. Comunicații mobile. 3 1 

Total prelegeri: 45 16 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Cercetarea canalelor de comunicaţii în cod serie. 4 1 

LL2. Cercetarea canalelor de comunicaţii în cod paralel. 4 1 

LL3. Filtrarea și selectarea semnalelor și a datelor. 4 1 

LL4. Codificarea şi criptarea datelor. 4 1 

LL5. Cercetarea interfețelor standard de comunicaţii în cod serie. Regim slave. 4 0,5 

LL6. Cercetarea interfețelor standard de comunicaţii în cod serie. Regim master. 4 0,5 

LL7. Cercetarea interfețelor standard de comunicaţii în cod serie. Regim master-
slave. 

6 1 

Total lucrări de laborator: 30 12 

   
 

8. Referinţe bibliografice 
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4. Arpad Gellert, Rodica Baciu. Programare în limbaj de asamblare. Aplicaţii. Universitatea 
Lucian Blaga din Sibiu, 2001. 39 p. (Sursă electronică: 
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5. Gabriel Rădulescu. Elemente de arhitectură a sistemelor de calcul. Programare în limbaj de 
asamblare. Matrix ROM, Bucureşti, 2007. 368 p. (Sursă electronică: http://ace.upg-
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6.  Petru Eles, Horia Ciocârlie. Programarea concurenta în limbaje de nivel înalt, Editura 
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7.  Bjarne Stroustrup. The C++ Programming Language (second edition), Addison Wesley, 
1991. 

8.  Программирование на языке ассемблера. (Sursă electronică: 
http://natalia.appmat.ru/c&c++/assembler.html).  

9. Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. 
М.: 2005. 512 с. (Sursă electronică: 
http://elib.ict.nsc.ru/jspui/bitstream/ICT/1346/1/Arhitektyra_EBM.pdf). 

10. Е.Д. Жиганов, А.П. Мощевикин. Передача данных в компьютерных сетях. ПетрГУ, 2007 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

20% 20% 0% 60% 

Standard minim de performanţă: 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare lucrare de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare atestare; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaştinţelor suficiente în domeniul arhitecturii sistemelor de 
calcul, metodelor şi tehnicilor de organizare a schimbului de date şi programarea interfeţelor de comunicaţii 
digitale. 

 


