
FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

Departamentul Departamentul de Calculatoare, Electronică și Automatică 

Domeniul de studii Ingineria Sistemelor 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii Automatică și Informatică Aplicată 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei PROGRAMAREA CALCULATOARELOR ȘI LIMBAJE DE PROGRAMARE  II 

Titularul activităţilor de curs Ș.l. dr. ing. Ionela RUSU 

Titularul activităţilor de laborator Ș.l. dr. ing. Ionela RUSU  

Anul de studiu I Semestrul 2 Tipul de evaluare E 

Regimul disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 
DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 5 Curs 3 Seminar  Laborator 2 Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

70 Curs 42 Seminar  Laborator 28 Proiect  

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 32 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

II d)Tutoriat   

III Examinări 3 

IV Alte activităţi:  

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 52 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 125 

Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  

Competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului PC, video proiector, exemple de programe funcţionale pe calculator, suport de curs în 

format electronic, conexiune la internet 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Laborator Laborator dotat cu minim 12 calculatoare având instalat mediul de dezvoltare pentru 

limbajul C și limbajul Python, ghid de lucrări practice în format electronic, conexiune 

la internet 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

C1. Utilizarea de cunoștințe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie mecanică, 

  chimică,  electrică și electronică în ingineria sistemelor. 

C2. Operarea cu concepte fundamentale din știința calculatoarelor, tehnologia informației si  

comunicațiilor 

C3. Soluționarea problemelor folosind instrumentele științei și ingineriei calculatoarelor 

Competenţe 

transversale 

 



7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei • Însuşirea unor aspecte complexe ale limbajului C şi Python și creşterea 

capacităţii de dezvoltarea sistematică a programelor 

Obiective specifice • Dezvoltarea deprinderilor de proiectare structurată a programelor şi 

aprofundarea noţiunilor de pointeri, fişiere, tipuri structurate de date  

• Cunoaşterea structurilor de date fundamentale: listă, stivă, coadă, mulţime 

• Însuşirea metodelor Greedy şi Backtracking de rezolvare a problemelor de 

programare  

• Dezvoltarea capacităţilor de implementare modularizată a produselor 

program. 

 

8. Conţinuturi 

Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

1. Alocare dinamică de memorie în C 

        Pointeri. Pointeri la funcții. 

        Alocare dinamică de memorie. 

        Structuri statice, structuri dinamice. 

3 expunere orală, 

conversaţie, exemplu 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, 

descoperire dirijată, 

exemplificare, studiu de 

caz 

 

2. Tehnici de programare sistematică în C. Structuri de date. 

Introducere in TDA (tipuri de date abstracte) 

Abstractizarea și incapsularea datelor. 

Structuri statice, structuri dinamice. 

Tipuri de date abstracte: domeniu, operatii si 

reprezentarea datelor 

Proiectarea TDA-urilor 

 

3 

3. TDA Lista 

       Conceptul de listă. 

       Reprezentarea TDA lista prin vectori 

       Liste simplu/dublu înlănţuite 

3 

       Liste circulare. 2 

4. TDA matrici rare, TDA vectori rari. Aplicaţii 2 

5. Implementarea TDA coada  

      Reprezentarea TDA coadă prin liste 

      Reprezentarea prin vectori circulari 

      Aplicaţie. Simularea activităţii de deservire a clienţilor unei agenţii 

3 

6. Programarea aplicaţiilor cu TDA stivă  

      Reprezentarea TDA  stivă prin liste şi vectori alocaţi dinamic 

      Aplicații 

2 

 

 

7. Introducere în limbajul Python 

Tipuri și structuri de date 

Variabile locale, globale, tratarea exceptiilor 

Structuri de control. 

3 

 

 

Programare procedurală 3 

Manipularea șirurilor de caractere în Python 2 

Containere în Python 4 

Programare modulară. Operații I/O în Python 3 

Cozi, Stive, Expresii aritmetice postfixate 2 

9. Metoda Greedy  

          Prezentarea metodei 

          Aplicaţii: problema bancomatului, a selectării unui număr maxim 

de activități, Algoritmul lui Dijkstra (drumuri minime în grafuri) 

3 

10. Metoda Backtracking  

         Varianta recursivă şi iterativă 

         Aplicaţii: problema dispunerii reginelor pe tabala de șah, rezolvare 

Sudoku,  problema discretă a rucsacului, problema mesei rotunde, 

problema mingii, problema itinerariilor, colorarea hartilor. 

 

4 



Bibliografie 

1.  B.W. Kernighan, D.M. Ritchie. Programarea in limbaj C. Teora, 2003. 

2.  Knuth D.E., Tratat de programarea calculatoarelor. Ed. Teora, 1995. 

3.  Stefan Gheorghe Pentiuc - Structuri de date şi algoritmi fundamentali. Curs, Universitatea “Ştefan cel Mare” 

Suceava, 1993. 

4.  Expert C Programming: Deep C Secrets By Peter van der Linden  

 http://www.electroons.com/8051/ebooks/expert%20C%20programming.pdf 

5. Stanford CS Education Library, http://cslibrary.stanford.edu  

6. Horia Ciocârlie, Universul limbajelor de programare, Editura Orizonturi Universitare, 2006. 

7. Luciano Ramalho, Fluent Python. Clear, Concise, and Effective Programming, O'Reilly Media,  August 2015. 

8. Rance D. Necaise, Data Structures and Algorithms Using Python, Ed. JOHN WILEY & SONS, 2011. 

9. Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Michael H. Goldwasser, Data Structures and Algorithms in Python, 

John Wiley & Sons, 2013. 

10. Python Software Foundation - https://www.python.org/, versiune electronică, 2019 

11. The Python language reference. http://docs.python.org/py3k/reference/index.html, versiune electronică, 2019 

12. The Python standard library. http://docs.python.org/py3k/library/index.html, versiune electronică, 2019 

13. Tutoriale Python: http://docs.python.org/tutorial/index.html, https://www.codecademy.com/learn/learn-python, 

versiune electronică, 2019 

14. Pagina web a cursului: http://www.eed.usv.ro/~ionelar/teaching.php 

Bibliografie minimală 

1. Knuth D.E., Tratat de programarea calculatoarelor. Ed. Teora, 1995. 

2. Stefan Gheorghe Pentiuc - Structuri de date şi algoritmi fundamentali. Curs, Universitatea “Ştefan cel Mare” 

Suceava, 1993. 

3. Luciano Ramalho, Fluent Python. Clear, Concise, and Effective Programming, O'Reilly Media,  August 2015. 

4. The Python language reference. http://docs.python.org/py3k/reference/index.html, versiune electronică, 2019 

5. The Python standard library. http://docs.python.org/py3k/library/index.html, versiune electronică, 2019 

6. The Python tutorial. http://docs.python.org/tutorial/index.html, versiune electronică, 2019 

7. Pagina web a cursului   -   http://www.eed.usv.ro/~ionelar/teaching.php 

 

Laborator 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observaţii 

    1. Norme de protecția muncii. Tehnici de depanare a 

programelor. Aplicații folosind alocarea dinamică de 

memorie. 

2 

 

 

 

lucrări 

practice, 

dezvoltarea de 

programe pe 

calculator, 

experimentul 

 

 

În cadrul lucrărilor de 

laborator se urmăreşte ca 

programele realizate de 

studenţi să respecte o serie de 

reguli de bază ale ingineriei 

software. 

Temele de casă vor consta din 

dezvoltarea unor programe de 

complexitate medie, crearea 

documentaţiei aferente 

produsului program realizat. 

Etape principale în dezvoltarea 

temei: 

• însuşirea temei de realizat; 

• proiectarea logică a 

produsului program; 

• stabilirea structurilor de 

date şi a algoritmului; 

• inserarea de comentarii în 

codul sursă 

• punerea la punct a 

produsului program; 

• testarea cu date impuse; 

• elaborarea documentaţiei. 

    2. Implementarea TDA lista cu vectori alocați dinamic 

în limbajul C  

2 

    3. Implementarea TDA lista înlănțuită în limbajul C 2 

    4. Implementare TDA stiva folosind liste și vectori 2 

    5. Implementare TDA coada folosind lista înlănțuită 2 

    6. Implementare TDA coada folosind vectori circulari 2 

    7. Test de evaluare 2 

    8. Limbajul Python - Tipuri și structuri de date 2 

    9. Programare procedurală în Python 2 

    10. Programare modulară în Python 2 

    11. Aplicaţie la metoda Greedy (Python) 2 

    12. Rezolvarea problemelor prin metoda Backtracking 

(Python) 

4 

    13. Test de evaluare 2 

Bibliografie 

1. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie. Programarea in limbaj C. Teora, 2003. 

2. Luciano Ramalho, Fluent Python. Clear, Concise, and Effective Programming, O'Reilly Media,  August 2015. 

3. Python Software Foundation - https://www.python.org/ 

4. The Python language reference. http://docs.python.org/py3k/reference/index.html, versiune electronică, 2019 

5. The Python standard library. http://docs.python.org/py3k/library/index.html, versiune electronică, 2019 

6. Tutoriale Python: http://docs.python.org/tutorial/index.html, https://www.codecademy.com/learn/learn-python,  

http://www.electroons.com/8051/ebooks/expert%20C%20programming.pdf
http://cslibrary.stanford.edu/
https://www.python.org/
http://docs.python.org/py3k/reference/index.html
http://docs.python.org/py3k/library/index.html
http://docs.python.org/tutorial/index.html
https://www.codecademy.com/learn/learn-python
http://docs.python.org/py3k/reference/index.html
http://docs.python.org/py3k/library/index.html
http://docs.python.org/tutorial/index.html
https://www.python.org/
http://docs.python.org/py3k/reference/index.html
http://docs.python.org/py3k/library/index.html
http://docs.python.org/tutorial/index.html
https://www.codecademy.com/learn/learn-python


versiune electronică, 2019 

7. Pagina web a laboratorului: http://www.eed.usv.ro/~ionelar/teaching.php  

8. S.-G Pentiuc et. al., Indrumar de laborator Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 2, Suceava, 

2010 

Bibliografie minimală 

1. Pagina web a laboratorului: http://www.eed.usv.ro/~ionelar/teaching.php 

2. S.-G Pentiuc et. al., Indrumar de laborator Programarea calculatoarelor si limbaje de programare 2, Suceava, 

2010 

3. Luciano Ramalho, Fluent Python. Clear, Concise, and Effective Programming, O'Reilly Media,  August 2015. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Limbajele C și Python se află în top 3 limbaje de programare conform The TIOBE Programming Community 

index (septembrie 2019) și IEEE Spectrum (septembrie 2019), limbajul Python înregistrând o creștere 

constantă a popularității în ultimii ani. 

• Cursul oferă cunoștințele de programare avansată în limbajul C și abilități medii de programare folosind 

limbajul Python necesare pentru rezolvarea problemelor evidențiate de potențialii angajatori. 

• Conţinutul disciplinei asigură cunoștințele fundamentale necesare pentru utilizarea tipurilor abstracte 

de date în proiectarea aplicaţiilor. 

• Compatibilitate națională. Continut similar cu cursul de Structuri de date din anul IC UPB, Programarea 

calculatoarelor IC UT Iasi, Tehnici de programare, anul IC, U.P. Timisoara, PROGRAMAREA 

CALCULATOARELOR-TEHNICI DE PROGRAMARE, anul IC, Universitatea Craiova. 

• Compatibilitate internațională: CSCI N305: C Programming, Purdue University (SUA), 6.006 Introduction 

to Algorithms, MIT (SUA), OC11B - Programming in C: Algorithms and Techniques (the second course in 

the C Programming),  Standford University (SUA) 

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere din 

nota finală 

Curs 

Cunoaşterea structurilor de date fundamentale și 

capacitatea de utilizarea a acestora în probleme 

complexe. 

Evaluare prin probă finală scrisă 50% 

Laborator  
Capacitatea de implementare modularizată a produselor 

program. 

Evaluare continuă (prin metode 

orale şi probe practice) 
50% 

Standard minim de performanţă 

- implementarea minimală în limbajul C a TDA listă, stivă, coadă; 

- rezolvarea unor probleme simple în limbajul Python; 

- o bună descompunere a problemei în subprobleme mai simple; 

- asigurarea de comentarii suficiente permiţând o întreţinere facilă a programului realizat. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

23.09.2020   

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  

 

Data aprobării în consiliul facultății Semnătura decanului 

01.10.2020  

 


