
 

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2      curs 2 3.3  seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5      curs 28 3.6  seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 
Tutoriat  
Examinări  3 
Alte activităţi  
 

3.7 Total ore studiu individual 56 
3.8 Total ore pe semestru 115 
3.9 Număr de credite 5 
 

 

 

1. Date despre program  
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Ia şi 
1.2 Facultatea Facultatea de Informatic ă 
1.3 Departamentul Informatic ă 
1.4 Domeniul de studii Informatic ă 
1.5 Ciclul de studii Licen ţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Informatic ă 

2. Date despre disciplin ă 
2.1 Denumirea disciplinei Arhitectura calculatoarelor şi sisteme de operare 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Vlad R ădulescu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Vlad R ădulescu 
2.4 An de studiu I 2.5 Semestru 1 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei* OB 

4. Precondi ţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum - 
4.2 De competenţe - 

5. Condi ţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului - 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului 

- 



 

 

 
 

 

 

 
8. Con ţinut  

8.1 Curs Metode de predare Observa ţii  
(ore şi referinţe bibliografice) 

1 
Circuite combinaţionale şi funcţii 
booleene. Minimizare. 

expunere, dezbatere, studii de 
caz, exerciţii 

- 

2 
Circuite combinaţionale complexe. 
Circuite secvenţiale. 

expunere, dezbatere, studii de 
caz, exerciţii 

- 

3 Circuite secvenţiale complexe. 
Reprezentări interne. 

expunere, dezbatere, studii de 
caz, exerciţii 

- 

4 Reprezentări în virgulă fixă. Depăşiri. 
expunere, dezbatere, studii de 
caz, exerciţii 

- 

5 
Reprezentări în virgulă mobilă. 
Arhitectura calculatorului. 

expunere, dezbatere, studii de 
caz, exerciţii 

- 

6 
Organizarea calculatorului. Unitatea 
centrală de procesare. Memoria. 

expunere, dezbatere, studii de 
caz, exerciţii 

- 

6. Competen ţe specif ice acumulate  
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 C1. Descrierea de concepte, teorii şi modele folosite în domeniul de aplicare.  

C2. Utilizarea modelelor şi instrumentelor informatice şi matematice pentru rezolvarea 
problemelor specifice domeniului de aplicare.  
C3. Elaborarea codurilor surs ă adecvate şi testarea unitar ă unor componente într-un limbaj de 
programare cunoscut, pe baza unor specifica ţii de proiectare date.  
C4. Identificarea de metodologii adecvate de dezvoltare  a sistemelor software.   
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 CT1. Aplicarea regulilor de munc ă organizat ă şi eficient ă, a unor atitudini responsabile fa ţă de 

domeniul didactic- ştiin ţific, pentru valorificarea creativ ă a propriului poten ţial, cu respectarea 
principiilor şi a normelor de etic ă profesional ă. 
CT2. Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de înv ăţare, informare, cercetare şi dezvoltare 
a capacit ăţilor de valorificare a cuno ştin ţelor, de adaptare la cerin ţele unei societ ăţi dinamice 
şi de comunicare în limba român ă şi într-o limb ă de circula ţie interna ţional ă. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
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Înţelegerea principiilor şi tehnologiilor hardware şi software care stau la baza proiectării sistemelor 
de calcul. 

7.
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 La sfârşitul cursului, studenţii trebuie să cunoască: 
- elementele de bază ale arhitecturii şi organizării sistemelor de calcul 
- fundamentele reprezentării interne ale datelor în calculator 
- funcţiile principale ale sistemelor de operare 



 

 

 
 

7 Memoria cache. Sistemul de întreruperi. 
expunere, dezbatere, studii de 
caz, exerciţii 

- 

8 Recapitulare. 
expunere, dezbatere, studii de 
caz, exerciţii 

- 

9 
Sistemul de operare. Apeluri sistem. 
Gestiunea memoriei. Introducere în 
limbajul de asamblare. 

expunere, dezbatere, studii de 
caz, exerciţii 

- 

10 
Segmentarea memoriei. Limbajul de 
asamblare - instrucţiuni aritmetice şi 
logice. 

expunere, dezbatere, studii de 
caz, exerciţii 

- 

11 
Paginarea memoriei. Limbajul de 
asamblare - instrucţiuni de salt; structuri 
de control. 

expunere, dezbatere, studii de 
caz, exerciţii 

- 

12 
Gestiunea proceselor. Comunicare între 
procese. Limbajul de asamblare - lucrul 
cu stiva; apeluri de funcţii. 

expunere, dezbatere, studii de 
caz, exerciţii 

- 

13 
Crearea şi execuţia programelor. 
Limbajul de asamblare - tablouri şi 
pointeri; structuri. 

expunere, dezbatere, studii de 
caz, exerciţii 

online 

14 Optimizarea programelor. Limbajul de 
asamblare - lucrul în virgulă mobilă. 

expunere, dezbatere, studii de 
caz, exerciţii 

online 

Bibliografie  
 
J. L. Hennessy, D. A. Patterson, Computer Architecture - A Quantitative Approach, Morgan Kaufmann 
Publishers, 1990. 
D. A. Patterson, J. L. Hennessy, Organizarea şi proiectarea calculatoarelor. Interfaţa hardware/software, Ed. 
All, 2002. 
R. W. Hockney, C. R. Jesshope, Calculatoare paralele, Ed. Tehnică, 1991. 
A. Tanenbaum, Organizarea structurată a calculatoarelor, Ed. Agora, 1999. 
A. Tanenbaum, Modern Operating Systems, Prentice Hall, 2001. 
L. Vinţan, Fundamente ale arhitecturii microprocesoarelor, Ed. Matrix Rom, 2016. 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observa ţii  
(ore şi referinţe bibliografice) 

1 
Introducere. Transformări între bazele 
de numeraţie. Funcţii booleene. 

expunere, dezbatere, exerciţii - 

2 Minimizarea funcţiilor booleene. expunere, dezbatere, exerciţii - 

3 Circuite combinaţionale complexe. expunere, dezbatere, exerciţii - 

4 
Circuite bistabile. Circuite secvenţiale 
complexe. 

expunere, dezbatere, exerciţii - 

5 
Reprezentări numerice. Reprezentări în 
virgulă fixă. expunere, dezbatere, exerciţii - 

6 Reprezentări în virgulă mobilă. expunere, dezbatere, exerciţii - 

7 
Legi empirice. Legea lui Amdahl. 
Memoria cache. 

expunere, dezbatere, exerciţii - 

8 Recapitulare. expunere, dezbatere, exerciţii - 

9 
Introducere în limbajul de asamblare 
Intel x86. 

expunere, dezbatere, exerciţii - 



 

 

 
 

10 Instrucţiuni aritmetice şi logice. expunere, dezbatere, exerciţii - 

11 Salturi. Structuri de control. expunere, dezbatere, exerciţii - 

12 Lucrul cu stiva. Apeluri de funcţii. expunere, dezbatere, exerciţii - 

13 Tablouri şi pointeri. Structuri. expunere, dezbatere, exerciţii online 

14 Instrucţiuni în virgulă mobilă. expunere, dezbatere, exerciţii online 

Bibliografie  
Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer Manuals: 
http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/architectures-software-developer-manuals.html 
 

 

 
 
 
 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
   
  

 
 

Data avizării în departament Director de departament 
  
 

9. Coroborarea con ţinutului disci plinei cu a ştept ările reprezentan ţilor comunit ăţii, asocia ţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent  programului  

Disciplina de fa ţă prezint ă studen ţilor elementele de baz ă ale unei arhitecturi de calcul. Aceste 
cuno ştin ţe sunt esen ţiale pentru în ţelegerea modului de lucru al calculatoarelor, indif erent de scopul 
pentru care sunt folosite; în particular, scrierea de programe performante nu este posibil ă fără a 
cunoa şte mecanismele şi tehnicile predate aici. 

10. Evaluare  

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare  10.2 Metode de evaluare   10.3 Pondere în 
nota final ă (%) 

10.4 Curs 

capacitatea de a aplica 
elementele teoretice la 
rezolvarea de probleme de 
natură practică 

test scris (la finalul primei 
jumătăţi de semestru) 

50% 

10.5 Seminar/ Laborator 
capacitatea de a dezvolta 
programe, cu accent pus pe 
eficienţa programării 

test practic (în sesiune) 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
- cunoaşterea la nivel minimal a conceptelor legate de hardware-ul sistemelor de calcul 
- capacitatea de a dezvolta programe de complexitate redusă în limbajul de asamblare al familiei de 
procesoare Intel x86 


