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MODELE ECHIVALENTE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică   

Catedra/departamentul Ingineria Software și Automatică 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 0613.3 Ingineria software 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

I (învățământ cu frecvență); 2 Proiect F – unitate de 
curs 

fundamental 

O - unitate 
obligatorie 10 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ghidate de profesor Lucrul individual 

Proiectare 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

300 150 75 75 

3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învățământ 

Științe aplicate, Matematica, Matematici speciale 1, Matematici 
speciale 2, Structuri de date și algoritmi. 

Conform competențelor Să demonstreze gândire creativă, să folosească diverse modalități 
de comunicare în situații reale, să demonstreze capacitate de 
adaptare la diverse situații. 

4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Proiect Pentru prezentarea materialului în sala este nevoie de tablă, tablă interactivă, de 
proiector și calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților. 

5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

C1 Privind fundamentele științifice și inginerești ale tehnologiilor informaționale 

 Identificarea și definirea conceptelor, teoriilor și metodelor de științe 
fundamentale și aplicative suport pentru ingineria tehnologiilor informaționale.  

 Explicarea soluțiilor inginerești prin utilizarea tehnicilor, conceptelor și 
principiilor din științele exacte și aplicative . 

 Rezolvarea prob-lor din domenii de activitate umană prin aplicarea în special al 
tehnicilor și metodelor de calcul numeric . 

 Alegerea criteriilor și metodelor pentru analiza avantajelor și dezavantajelor 
metodelor și procedeelor aplicate la soluționarea problemelor de calcul 
numeric.  

 Modelarea unor probleme tip din științele aplicative folosind aparatul 
matematic.  

 Identificarea și aplicarea metodelor și algoritmilor învățați pentru probleme tip 
ale științelor fundamentale și aplicative.  

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

  C5  Privind arhitectura și infrastructura sistemelor de calcul  

 Identificarea și definirea de componente arhitecturale hardware, software și de 
comunicații, precum și celor necesare la descrierea unei infrastructuri de calcul. 

 Explicarea interacțiunii și funcționării componentelor arhitecturale și de 
infrastructură. 

 Aplicarea metodelor de bază pentru specificarea de soluții arhitecturale și de 
infrastructură pentru probleme tipice de calcul. 

 Utilizarea de criterii și metode de evaluare a caracteristicilor funcționale și 
nefuncționale ale componentelor de sistem . 

  Implementarea unei soluții arhitecturale și de infrastructură în baza unor 
constrângeri enunțate de proiect. 

 Identificarea componentelor hardware, software și de comunicații destinate 
aplicațiilor specifice domeniului selectat.  

Competențe 
transversale 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale  
CT2. Identificarea, descrierea și derularea activităților organizate într-o echipă cu 
dezvoltarea capacităților de comunicare și colaborare, dar și cu asumarea diferitelor 
roluri (de execuție și conducere)  
CT3. Demonstrarea spiritului de inițiativă și acțiune pentru actualizarea propriilor 
cunoștințe profesionale, economice și de cultura organizațională  

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Însușirea noțiunilor fundamentale ale modelării matematice 
sistemelor/proceselor, achiziției datelor, monitorizării și proiectării a 
sistemelor/proceselor.  

Obiectivele 
specifice 

 Utilizarea de cunoştinţe de matematică, fizică, tehnica măsurării, electrică 
şi electronică în analiza, modelarea și conducerea sistemelor (proceselor 
industriale). 

 Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilorîn soluționarea problemelor. 

 Utilizarea fundamentelor  automaticii, a metodelor de modelare, simulare, 

identificare şi analiză a proceselor; 

 Poate găsi soluții acceptabile, potrivind obiective contradictorii ale 

proiectului, luând în considerare costurile, timpul, cunoștințele, dar și 

sistemele existente. 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 
Numărul de ore 

învățământ cu frecvență 

Tematica activităților didactice 

Obiectul de studiu al modelării şi identificării. Modele de identificare. 
Modele matematice cu timp continuu şi discret.  

10 

Metode de identificare. Modelarea  și identificarea sistemelor 10 
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(proceselor). 

Noţiuni fundamentale ale teoriei sistemelor. Obiect, regulator, sistem 
automat, reglare, conducere, principiile de reglare, algoritmii de 
funcţionare a SA.   

10 

Modele matematice ale elementelor şi SA. Modele statice şi dinamice, 
caracteristica statică, ecuaţia diferenţială, funcţia de transfer, funcţia 
frecvenţială, elementele tipice.   

10 

Funcțiile de transfer și frecvențiale  ale sistemului automat. Schema bloc 
structurală  SA.  Conexiunea elementelor funcționale și dinamice în 
sistemul automat. Reguli de transfigurare a schemei  bloc structurale a SA.  

10 

Stabilitatea SA. Condiţii de stabilitate, stabilitatea internă, criterii de 
stabilitate. 

10 

Formularea problemei de sinteză a SRA . 10 

Noţiunile de bază în automatică: Rolul şi locul traductoarelor şi 
elementelor de execuţie în sistemele automate. Structura generală a unui 
traductor. Componentele principale ale traductoarelor: elemente 
sensibile(E.S.), elemente de conversie, adaptoare. Clasificarea 
traductoarelor. 

10 

Noţiuni despre componente, elemente şi echipamente electronice liniare, 
tehnica microcircuitelor şi domenii de aplicare. 

10 

Achiziția și prelucrarea semnalelor. 10 

Alegerea senzorilor şi a traductoarelor pentru sisteme de măsurare. 10 

Elemente de execuţie. Tipuri şi clasificări. Subansamblurile elementelor de 
execuţie. 

10 

Noţiuni generale. Clasificarea sistemelor cu microprocesoare. 
Microprocesoare de uz general, 8biți, 16 biți, 32 biți. 

10 

Medii de programare a microprocesoarelor de uz general. Scrierea 
programului pentru un microprocesor. 

10 

Proiectarea sistemelor de conducere cu microprocesor. 10 

Total: 150 
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9. Evaluare 

Curentă 
Examen final 

Evaluarea 1 Evaluarea 2 

Evaluare formativă Evaluare sumativă 

60% 40% 

Standard minim de performanță: definirea unei probleme a unui grup social și descrierea în 
ansamblu a soluției/soluțiilor utilizând tehnologia informației și comunicației. 

Prezența și activitatea la seminarele/atelierele de lucru; 
Obținerea notei „5” la fiecare dintre evaluări;  
Obținerea notei „5” la lucrarea de examinare finale; 

Evaluarea curentă, fiind de tip formativ și oferind studenților/echipei un feedback continuu la 
activitățile de proiectare sau modulele integrate, asigură evaluarea studentului cu nota echipei de 
lucru. 

Examenul final, fiind o evaluare sumativă, se realizează oral în baza proiectului prezentat public de 
echipă și discuții/interviuri individuale (în prezența echipei sau nu). Aprecierile obținute la 
examinare sunt individuale și constituie 40% din nota finală. 

 


