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SOFT ÎN TELECOMUNICAȚII 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Electronică și Telecomunicații 

Departamentul Telecomunicaţii 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 525.3 TELERADIO COMUNICAȚII 

Anul de studiu  Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

IV (învăţământ cu frecvenţă); 
 

IV (învăţământ cu frecvenţă 
redusă) 

7 
 

8 
E 

S - unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opțională 

5 

 
2. Timpul total  

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 30/15  30 45 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ 
Sisteme de transmisiuni optoelectronice. Protocoale, modelarea şi 
analiza reţelelor de comunicaţii. Sisteme de comutaţie. 

Conform competenţelor 
Inițiere  în  modelul  de  referinţă  ISO/OSI,  cunoștințe de bază  în  
domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice, noțiuni şi 
funcţionalităţi ale protocoalelor de reţea. 

 
4. Precondiţii de desfăşurare a procesului educaţional 

Curs 
Prezentarea materialului teoretic în sala de curs cu ajutorul unui proiector şi a unui 
calculator. Materialele didactice vor fi puse la dispoziția studenților pe pagina de curs a 
platformei de instruire on-line. 

Laborator/seminar 
Sală cu 10-15 calculatoare pentru simularea software-ului de comutaţie. Tablă. 
Proiector. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

 Competenţe 
profesionale 

Studentul care va urma acest curs va avea cunoștințe și abilități privind: 
 Cunoștințe avansate de inginerie software și arhitecturi SW cu orientare către 

sistemele de telecomunicații integrate; 
 Cunoştințe de limbaje şi instrumente specializate pentru inginerie SW; 
 Analiza și modelarea sistemelor SW, inclusiv a sistemelor mari, utilizând tehnici 

orientate pe obiecte; 
 Sisteme de operare, baze de date, sisteme distribuite, sisteme în timp real; 
 Sisteme de securitate a informației; 
 Concepţia şi realizarea completă a unui sistem SW cuprinzând: 

- Definirea şi detalierea cerințelor inițiale pentru realizarea unui sistem de 
telecomunicații 

http://www.utm.md/
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- Definirea și detalierea ierarhizată a arhitecturii de sistem prin aplicarea 
conceptelor moderne de structurare 

- Specificarea şi configurarea dispozitivelor de reţea folosind limbaje și tehnici de 
specificare (inclusiv metode formale, ex. CLI, etc) 

- Elemente de validare a corectitudinii funcționalității sistemelor 
- Integrarea cu subsistemele HW, în sistemul complet 
- Testarea funcțională și de performanţe a sistemului integrat în mediu simulat și 

real 
 Documentarea, întreținerea, corectarea și dezvoltarea (upgrade) sistemelor 

software de telecomunicații; 
 Cunoștințe privind subsisteme SW specifice pentru sistemele, rețele și servicii de 

telecomunicații; 
 Conştientizarea dependenţei elementelor sistemului operator de comunicaţii → 

software în sisteme de comunicaţii → beneficiari ai serviciilor de telecomunicaţii, iar 
mai apoi, utilizarea software-ului în satisfacerea cerinţelor clienţilor 

 Cunoaşterea cerinţelor de proiectare raţională a software-ului de comunicaţii; 
 Cunoaşterea metodologiei şi particularităţilor de proiectare a produselor software în 

baza sintaxei CLI (command line interface); 
 Cunoaşterea principiile de ierarhizare a modelelor software, metodele existente şi 

conţinutul acestora; 
 Cunoaşterea profundă a nivelului actual de dezvoltare a tehnologiilor moderne de 

telecomunicaţii; 
 Cunoaşterea algoritmului de funcţionare a mijloacelor şi limbajelor de programare 

pentru elaborarea programelor şi exploatarea sistemelor de comunicaţii. 
 
 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general 
Prezentarea aspectelor teoretice care stau la baza proiectării software-ului de 
telecomunicaţii, cât şi formarea cunoştinţelor de proiectare, modelare şi elaborare a 
software-ului necesar unui operator de telecomunicaţii. 

Obiectivele specifice 

 crearea unei imagini generale despre software-ul sistemelor de comutaţie; 
 studierea sistemelor de dirijare şi mentenanţă în reţelele de telecomunicaţii; 
 formarea capacităţilor de gestionare şi asigurare tehnică a reţelelor de 

telecomunicaţii; 
 crearea unei concepţii argumentate ce vizează metodele de proiectare şi 

modelare a programelor software. 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica prelegerilor 
T1. Principii de funcţionare a reţelelor de comunicaţii. Arhitectura reţelelor. 2 1 

T2. Concepte privind funcţionalitatea şi utilizarea simulatorului de reţea GNS (Graphical 
Network Simulator) în studiul software-ului în sisteme de comunicaţii. 

4 1 

T3. Studiul utilizării simulatorului reţelistic Cisco Packet Tracer în cadrul implementării 
software-ului în sisteme de comunicaţii. 

4 1 

T4. Caracteristicile software-ului pentru sistemele de comunicaţii. Ciclul de viaţă al 
software-ului. Organizarea generală a software-ului de comutaţie. 

2 1 
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T5. Cerinţe în proiectarea şi implementarea software-ului de comunicaţii. 2 1 

T6. Software clasic de comunicaţii. Funcţiile programului generic. Funcţiile de întreţinere şi 
administrare. Organizarea bazei de date. 

2 1 

T7. Mijloacele utilizate în ingineria software: limbajul de specificare şi descriere SDL, 
diagrama de secvenţe ale mesajelor MSC. 

4 1 

T8. Principiul de funcţionare a analizoarelor de trafic de reţea: instrumente software 
capabile să capteze şi să analizeze  traficul transmis sau  recepţionat în reţelele de 
comunicaţii. 

4 2 

T9. Prezentarea produsului software Wireshark, utilizate în mod interactive pentru 
capturarea şi analiza traficului de reţea. Funcţionalităţi ale softurilor de analiză de reţea. 

4 2 

T10. Utilizarea produselor software în scopul setării şi configurării dispozitivelor active în 
reţelele de comunicaţii. 

2 1 

Total prelegeri: 30 12 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 
LL1. Modalităţi de configurare a echipamentelor reţelistice în baza simulatorului GNS. 
Implementări ale topologiilor fizice de reţea în cadrul Graphical Network Simulator. 

4 
 

2 

LL2. Studiul procesului încapsulării şi decapsulării în reţelele de comunicaţii, în baza 
simulatorului reţelistic Cisco Packet Tracer. 

4 
 

2 

LL3. Folosirea Wireshark-ului pentru examinarea frame-urilor Ethernet. Examinarea 
conținuturilor header-ului Ethernet în cazul interogărilor ARP şi RARP. 

4 2 
 

LL4. Modurile de configurare ale dispozitivelor reţelistice. Execuţia comenzilor de 
interogare şi comenzilor de modificare a configuraţiei echipamentelor active de reţea. 
Configuraţii de bază ale echipamentelor, utilizând „Internetwork Operating System”. 

3 2 

Total lucrări de laborator: 15 8 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 
LP1. Studiul reţelelor de comunicaţii. Principiul de funcţionare şi arhitectura reţelei. 
Topologii fizice şi logice de reţea. 

2 
 

0,5 

LP2. Prezentarea funcţională a simulatorului GNS: instrumentele de bază, funcţii şi setări 
particulare. 

4 
 

1 

LP3. Interfaţa aplicaţiei Cisco Packet Tracer. Bara de meniuri, funcţionalităţi de bază. 
Analiza traficului de date în modul simulare şi modul “real-time”. 

4 1 
 

LP4. Analiza cerinţelor şi recomandărilor în procesul de selectare a software-ului utilizat 
în reţelele de comunicaţii. 

2 0,5 

LP5. Analiza imaginilor graduale ale pachetelor de date în baza Wireshark: descriere  
sumară a pachetului, detalii asupra protocoalelor care  compun  pachetul  (tipul  
protocolului,  dimensiunea  headerului  etc), imaginea  exactă a şirului de octeţi (codaţi în 
hexazecimal)  care compun pachetul. 

3 1 

Total seminare: 15 4 
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Suplimentare 

3. Гольдштейн Б. С., Соколов Н.А., Яновский Г.Г. Сети связи. Учебник для студентов, обучающихся 
по специальности 210406 – «Сети связи и системы коммутации» и по другим междисциплинарным 
специальностям телекоммуникационного направления базового высшего образования. Санкт-
Петербург, БХВ-Петербург, 2014. 
 http://static1.ozone.ru/multimedia/book_file/1009558313.pdf   
4. Ţurcanu D., Chihai A., Russu G., Reţele de calculatoare. Partea întâi., Ghid metodic pentru lucrări de 
laborator, UTM, Chişinău, 2012. – p.80. 
5. https://www.netacad.com/  
6. Niculescu Grazziela. Tehnici şi sisteme de comutaţie. – Bucureşti, Editura Matrix Rom: 2007. 
7. Ştefănescu Ion. Proiectarea logică a sistemelor decizionale hardware şi software. Aspecte de bază. – 
Bucureşti, Editura Matrix Rom: 2006. 
8. Берлин А.Н. Коммутация в системах и сетях связи. – Москва, Эко-Трендз: 2006. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă: 

Prezența și activitatea la prelegeri și lucrări de laborator; 
Evaluare curentă – lucrări de control curente (2 lucrări); 
Evaluări sumative periodice – atestări 2;  
Obținerea notei minime de “5” la fiecare dintre atestări și lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii conținutului cursului și a aplicării cunoștințelor 
teoretice la rezolvarea exercițiilor practice. 

 

http://static1.ozone.ru/multimedia/book_file/1009558313.pdf
https://www.netacad.com/

