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LIMBAJE FORMALE ŞI COMPILATOARE   

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică 

Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0612.2 Managementul informaţiei 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă) 2 E fundamentală 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 15/15 - 30 45 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematici speciale, Structuri de date şi algoritmi, Matematica 
computaţională, Programarea calculatoarelor. 

Conform competenţelor Utilizarea de teorii şi instrumente specifice domeniului  (algoritmi, 
metode, tehnici, etc.) pentru analiza algoritmilor de bază din teoria 
limbajelor formale, automatelor finite şi automatelor pushdown. 

 
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 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. 
Pentru desfăşurarea seminarelor în auditoriu de studii este nevoie de tablă, proiector şi 
calculator. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP3. Modelarea proceselor şi sistemelor cu aplicaţii în domenii economie și inginerești.  
CP3.1 1 Identificarea metodelor de modelare a proceselor şi sistemelor utilizabile în do.menii 
inginereşti şi economice. 
CP3.2 Argumentarea adoptării diferitelor tehnici de modelare  ţinând seama de factorii şi 
interacțiunile care determină proprietăţile unui proces / sistem.  
CP3.3 Analiza proceselor şi sistemelor prin simularea funcţionării în diferite regimuri folosind 
modele matematice adecvate. 
CP3.4 Evaluarea proprietăţilor şi performanţelor modelelor prin comparaţie cu rezultate 
experimentale sau prin supunere la scenarii de simulare tip, acceptate în domeniu.  
CP3.5 Elaborarea de metodologii de parcurgere a etapelor necesare unui proces de 
investigare complet (modelare/simulare, realizarea de măsurători / calcule, prelucrare şi 
interpretare a datelor). 
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Competenţe 
profesionale 

CP4. Rezolvarea problemelor economice și inginereşti folosind metode matematice, metode 
statistice şi tehnici informatice. 
CP4.1 Identificarea problemelor economice și inginereşti care se pretează la modelare 
matematică şi statistică precum şi a metodelor utilizabile din informatica aplicată. 
CP4.2 Însușirea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor de actualizare a acestora, necesare 
în procesul de interpretare a rezultatelor experimentale. 
CP4.3 Abilitatea de  a utiliza  şi adapta şabloane de soluţii specifice matematicii şi informaticii 
aplicate pentru rezolvarea problemelor economice și inginereşti. 
CP4.4 Utilizarea criteriilor și metodelor de evaluare pentru adoptarea procedeelor, tehnicilor 
şi metodelor de bază, necesare creșterii performanțelor. 
CP4.5 Analiza cerinţelor pieţei şi tendinţelor contemporane privind dezvoltarea unor soluții la 
problemele economice și inginerești folosind principii şi metode ale matematicii, statisticii şi 
informaticii aplicate . 

 
 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Însuşirea noţiunilor şi algoritmilor de bază din teoria limbajelor formale, automatelor finite şi 
automatelor pushdown.  

Obiectivele 
specifice 

- Să cunoască concepte, teorii şi modele folosite în procesul de proiectare şi implementare a 
limbajelor de programare. 

- Să cunoască tehnicile de aplicare a gramaticilor regulate, automatelor finite, expresiilor 
regulate şi formelor normale la proiectarea şi implementarea analizatoarelor lexicale. 

- Să cunoască algoritmii fundamentali de analiză lexicală şi analiză sintactică. 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ cu 
frecvenţă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Noţiuni preliminare: vocabular, şir, limbaj. Metode de descriere a 
limbajelor. Metoda generativă. Exemple. Gramatici şi limbaje formale. Clasificarea 
Chomsky.  

6 

T2. Gramatici regulate şi automate finite. Expresii regulate. 9 

T3. Gramatici şi limbaje independente de context. Automate cu memorie stivă.  15 

T4. Proiectarea compilatoarelor. 15 

Total prelegeri: 45 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Gramatici formale, clasificarea Chomsky. 2 

LL2. Automate finite.  4 

LL3. Forma Normală Chomsky (FNC). 4 

LL4. Proiectarea şi implementarea unui analizor lexical. 5 

Total lucrări de laborator: 15 

Tematica seminarelor 

S1. Metode de descriere a limbajelor. Clasificarea Chomsky. 2 

S2. Algoritmul de reducere a AFND la AFD echivalent. Echivalenţa gramaticilor regulate şi a 
automatelor finite. 

2 

S3. Lema de pompare şi aplicaţiile ei. Expresii regulate. 2 

S4. Arbori de derivare, teorema de ramificare. Transformări echivalente asupra gramaticilor 
independente de context. Eliminarea simbolurilor inutile, redenumirilor. Gramatici 
independente de context cu ε-producţii. Forma normală Chomsky. 

2 
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S5.  Recursia stângă. Forma normală Greibach. 2 

S6. Teorema “uvwxy” şi aplicaţiile ei. Automate cu memorie stivă: definiţii, exemple. 
Echivalenţa gramaticilor independente de context şi a automatelor cu memorie stivă. 

2 

S7. Schema generala a unui compilator. Analiza lexicală.  2 

S8. Analiza sintactica. Generarea şi optimizarea codului. 1 

Total lucrări seminare: 15 

 
8. Referinţe bibliografice 
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Bucureşti, 1987. 
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Universitatea Bucureşti, 1990. 
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Wesley, 1986.  

2. Jean-Paul Tremblay, Paul G. Sorenson. The theory and practice of compiler writing. 
McGraw-Hill Book Company, 1985.  

3. J. E. Hopcroft, R. Motwani, J.D. Ullman. Introduction to Automata Theory, Languages, and 
Computation. Second Edition. Addison Wesley, 2001, 521 pp. 

4. J. Hopcroft, J. Ulman: Formal Languages and their Relations to Automata, Adison Wesley 
Publ. Comp., 1969.  

5. Arto Salomaa. Formal Languages, Academic Press, 1973.  
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri, seminare 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 algoritmilor de bază din teoria limbajelor formale, 
automatelor finite şi automatelor pushdown. 

 


