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FIȘA DISCIPLINEI  

 
 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Matematică și Informatică 

1.3. Departamentul Informatică 

1.4. Domeniul de studii Informatică 

1.5. Ciclul de studii master 

1.6. Programul de studii  Inteligenţă Artificială şi Calcul Distribuit 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Sisteme distribuite  

2.2. Titularul activităților de curs Dana Petcu 

2.3. Titularul activităților de seminar  Dana Petcu 

2.4. Anul de studii 1 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs  2 3.3. seminar/laborator  1 

3.4. Total ore din planul de învățământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  48 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 8 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 48 

Examinări 6 

Tutorat  8 

3.7. Total ore studiu individual  118 

3.8. Total ore pe semestru 160 

3.9. Număr de credite 6 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Retele de calculatoare, Arhitectura calculatoarelor 

4.2. de competențe  Programare Java 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului Sală de curs cu tablă și videoproiector 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Sală de laborator dotată corespunzător (calculatoare 

cu Eclipse pentru Java instalat) 

 

 

 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale ● Capacitatea de a identifica, proiecta, descrie un 

sistem distribuit 
● Capacitatea de a implementa un sistem distribuit 
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● Capacitatea de a utiliza sisteme distribuite 
Competențe transversale  ● Capacitatea de a comunica cunoștințe referitoare la 

sisteme distribuite utilizate in diferite domenii de 

activitate 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea cu proiectarea, descrierea și implementarea 

sistemelor distribuite. 

7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): (1) să  prezinte caracteristicile unor 

sisteme distribuite clasice; (2) să descrie algoritmi, metode și 

tehnologii specifici sistemelor distribuite; 

Ob. de abilitare (OAb): (1) să descrie si proiecteze sisteme 

distribuite concrete; (2) să poată implementa un sistem 

distribuit;  

Ob. Atitudinale (OAt): (1)  să argumenteze importanța 

sistemelor distribuite pentru un specialist în domeniul IT 
 

 

8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de 

predare 

Observații 

C1. (2h) Ce este un sistem 

distribuit. Tehnologii 

moderne pt. sisteme 

distribuite (OC, OAb1, OAt) 

Prelegere, 

conversație, 

exemplificare 

Slide-uri: 

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/SD1-RO.pdf  

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/TDS1-RO.pdf 

C2. (2h)  Design si 

Middleware. P2P (OC, 

OAb1) 

Prelegere, 

conversație, 

exemplificare 

Slide-uri: 

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/SD2-RO.pdf  

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/TDS2-RO.pdf 

C3. (2h) Comunicare in 

modelul client-server. Grid 

(OC, OAb1) 

Prelegere, 

conversație, 

exemplificare 

Slide-uri: 

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/SD3-RO.pdf  

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/TDS3-RO.pdf 

C4. (2h) Apel de procedura la 

distanta (RPC). Calcul 

ominiprezent (OC, OAb1) 

Prelegere, 

conversatie, 

exemplificare 

Slide-uri: 

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/SD4-RO.pdf  

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/TDS4-RO.pdf 

C5. (2h)  Comunicare in 

grup. Virtualizare (OC, 

OAb1) 

Prelegere, 

conversatie, 

exemplificare 

Slide-uri: 

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/SD5-RO.pdf  

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/TDS5-RO.pdf 

C6.  (2h)  Sincronizarea 

ceasurilor - partea 1. 

Arhitecturi bazate pe servicii 

(OC, OAb1) 

Prelegere, 

conversatie, 

exemplificare 

Slide-uri: 

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/SD6-RO.pdf  

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/TDS6-RO.pdf 

C7. (2h)   Sincronizarea 

ceasurilor - partea 2. Servicii 

Web (OC, OAb1) 

Prelegere, 

conversatie, 

exemplificare 

Slide-uri: 

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/SD7-RO.pdf  

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/TDS7-RO.pdf 

C8. (2h)  Excludere mutuala 

distribuita. XML si WSDL 

(OC, OAb1) 

Prelegere, 

conversatie, 

exemplificare 

Slide-uri: 

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/SD8-RO.pdf  

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/TDS8-RO.pdf 
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C9. (2h) Impasul si tratarea 

acestuia. SOAP (OC, OAb1) 

Prelegere, 

conversatie, 

exemplificare 

Slide-uri: 

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/SD9-RO.pdf  

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/TDS9-RO.pdf 

C10. (2h) Alegeri. UDDI 

(OC, OAb1) 

Prelegere, 

conversatie, 

exemplificare 

Slide-uri: 

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/SD10-RO.pdf  

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/TDS10-RO.pdf 

C11 (2h)  Toleranta 

esecurilor. REST (OC, 

OAb1) 

Prelegere, 

conversatie, 

exemplificare 

Slide-uri: 

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/SD11-RO.pdf  

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/TDS11-RO.pdf 

C12 (2h) Tranzactii atomice. 

Web 2.0 si aplicatii Web 

(OC, OAb1) 

Prelegere, 

conversatie, 

exemplificare 

Slide-uri: 

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/SD12-RO.pdf  

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/TDS12-RO.pdf 

C13 (2h) Modele ale 

sistemelor distribuite. Servici 

de date (OC, OAb1) 

Prelegere, 

conversatie, 

exemplificare 

Slide-uri: 

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/SD13-RO.pdf  

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/TDS13-RO.pdf 

C14 (2h) Sisteme in timp 

real. Servicii publice si 

comerciale (OC, OAb1) 

Prelegere, 

conversatie, 

exemplificare 

Slide-uri: 

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/SD14-RO.pdf  

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib/TDS14-RO.pdf 

Bibliografie 

[1] D.Petcu, V.Negru, Distributed processing (in Romanian), Ed. Univ. de Vest, Timisoara, 2002.  

[2] Joe Clabby, Web Services Explained: Solutions and Applications for the Real World, Prentice Hall PTR, 2002  

[3] Thomas Erl, Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design, Prentice Hall PTR, 2005  

[4] Andrew S. Tanenbaum, Marteen Van Steen, Distributed Systems. Principles and Paradigms, CreateSpace 

Independent Publishing Platform, 2016 

[5] George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, Gordon Blair, Distributed Systems. Concepts and Design, 

Addison-Wesley, 2012 

[6] Ray. Rafaels, Cloud Computing: From beginning to end, CreateSpace Independent Publishing, 2015  

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ 

invățare 

Observații 

L1. (1h) Socluri in Java. 

Socluri TCP (OAb2) 

Problematizare, dialog, 

învățare prin colaborare 
Studentii au acces la sinteza aferentă tematicii 

de laborator și la enunțurile problemelor 

recomandate spre rezolvare (din manual 

disponibil la 

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/distrib.htm). 

Cadrul didactic oferă detalii suplimentare, 

răspunde întrebărilor studenților și verifică/ 

evaluează modul în care studenții au rezolvat 

problemele.  
L2. (1h) Streams, Readers si 

Writers pentru I/O (OAb2) 

Problematizare, dialog, 

învățare prin colaborare 

Idem 

L3. (1h) Socluri UDP (OAb2) Problematizare, dialog, 

învățare prin colaborare 

Idem 

L4. (1h) Expediere si 

receptionare de date codate 

(OAb2) 

Problematizare, dialog, 

învățare prin colaborare 

Idem 

L5. (1h) Invocarea metodelor 

de distanta (RMI) (OAb2) 

Problematizare, dialog, 

învățare prin colaborare 

Idem 

L6. (1h) NIO -  I/O packages Problematizare, dialog, Idem 
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(OAb2) învățare prin colaborare 

L7. (1h) Construirea 

serviciilor Web cu Eclipse 

WTP (OAb2) 

Problematizare, dialog, 

învățare prin colaborare 

Idem 

L8.  (1h) Construirea 

automata a clientilor 

serviciilor Web cu Eclipse 

WTP (OAb2) 

Problematizare, dialog, 

învățare prin colaborare 

Idem 

L9. (1h) Programarea unui 

client a unui serviciu Web cu 

Eclipse WTP (OAb2) 

Problematizare, dialog, 

învățare prin colaborare 

Idem 

L10.  (1h) Scrierea unui 

client a unui serviciu public 

(OAb2) 

Problematizare, dialog, 

învățare prin colaborare 

Idem 

L11. (1h) Cloud computing – 

platforma Google si uneltele 

pentru Eclipse (OAb2) 

Problematizare, dialog, 

învățare prin colaborare 

Idem 

L12. (1h)  Cloud computing - 

scrierea unui aplicatii simple 

cu Google App Engine  

(OAb2) 

Problematizare, dialog, 

învățare prin colaborare 

Idem 

L13. (1h) Cloud computing – 

Azure – scrierea unui 

aplicatii web simple (OAb2) 

Problematizare, dialog, 

învățare prin colaborare 

Idem 

L14. (1h)  Cloud computing – 

Azure – utilizare Docker 

(OAb2) 

Problematizare, dialog, 

învățare prin colaborare 

Idem 

Bibliografie 
[1] Binildas CA, Malhar Barai, Vincenzo Caselli, Service Oriented Architecture with Java. Using SOA and web 

services to build powerful Java applications, Packt Publishing Ltd., 2008  

[2] Kenneth L. Calvert, Michael J. Donahoo. TCP/IP sockets in Java : practical guide for programmers, 2nd ed., 

Elsevier, 2008  

[3] John Paul Mueller, Mining Google Web Services: Building Applications with the Google API, Sybex, 2004  

[4] James Murty, Programming Amazon Web Services, O'Reilly, 2008  

[5] John Long, Cloud Native Java, O’Reilly, 2017  

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   

Conţinutul este în concordanţă cu structura cursurilor similare de la alte universităţi şi acoperă aspectele 

fundamentale necesare familiarizării cu problematica sistemelor distribuite. Abilitatea de a identifica, 

proiecta, implementa și analiza sisteme distribuite este esențială pentru sistemele complexe dezvoltate in 

industria software. Competențele oferite de această disciplină sunt necesare unui specialist IT pentru a 

identifica soluții eficiente de rezolvare a unor probleme concrete, indiferent de domeniul specific de 

activitate. 

 

10. Evaluare* 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare** 10.2. Metode de 10.3. Pondere din 
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evaluare***  nota finală 

10.4. Curs ● Cunoașterea problemelor asociate 

cu sistemele distribuite si a 

solutionarii acestora (OC) 

Examen scris în sesiunea 

de examene 
50% 

10.5. 

Seminar/laborator 

● Capacitatea de a proiecta si 

programa un sistem distribuit 

(OAb) 

Evaluare orala a 

proiectului software (tema 

semestriala) 

50% 

10.6. Standard minim de performanță 
Standard minim (cunoștințe și aptitudini necesare pentru nota 5) 

● Capacitate de a scrie o aplicatie distribuita simpla.  
● Intelegerea principiilor de baza a sistemelor distribuite. 

 

Nota finală se calculează ca medie ponderată a notelor acordate pentru componentele specificate la 10.4 și 10.5. 

Examenul se consideră promovat dacă media este cel puțin 5  (nu  e necesar ca fiecare notă să fie mai mare de 5) . 

La fiecare dintre sesiunile de examen (inclusiv cele de restanță și măriri) nota se calculează după aceeași regulă. In 

sesiunea de restanțe/măriri se pot da doar una din cele doua probe (scris sau oral), cu excepția cazului în care 

studentul dorește să susțină ambele probe. 

Obs: Studenții pot participa la orele de consultații (2 module/săptămână conform planificării stabilite la începutul 

semestrului) în cadrul cărora titularul de curs și laborator răspunde întrebărilor studenților și oferă explicații 

suplimentare legate de conținutul cursului, aplicațiile de la laborator și teme. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

20.09.2020                                Prof.  Dr. Dana Petcu               Prof. Dr. Dana Petcu    

                           

 

 

Data aprobarii      Semnătura directorului de departament  

       


