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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 licență 
1.6. Programul de studii / calificarea* Informatică Aplicată / Administrator baze de date - 252101; 

Administrator de retea de calculatoare - 252301; Analist - 
251201; Programator – 251202; Proiectant sisteme 
informatice - 251101; 

 
2. Date despre disciplină  
2.1. Denumirea disciplinei Sisteme de Operare II 
2.2. Titularul activităților de curs Teodor-Florin FORTIȘ 
2.3. Titularul activităților de seminar  Mario REJA  
2.4. Anul de studii 2 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei Opt 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs  1 3.3. seminar/laborator  2 
3.4. Total ore din planul de învățământ  42 din care: 3.5 curs 14 3.6. seminar/laborator 28 
Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  35 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 28 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 14 
Examinări 7 
Tutorat  7 

3.7. Total ore studiu individual  91 
3.8. Total ore pe semestru 133 
3.9. Număr de credite 4 
 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum Sisteme de operare I, Arhitectura calculatoarelor, Programare I, 

Programare II 
4.2. de competențe  C1. Programarea în limbaje de nivel înalt 

C2. Dezvoltarea şi întreținerea aplicațiilor informatice. 
C4. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii. 

 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului Sală de curs, dotată corespunzător: tablă,  

laptop/proiector, software adecvat. 
Mijloace pentru organizarea activităților de curs online: 
Google Classroom,Meet/Microsoft Teams, PowerPoint, 
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Forms, tablă virtuală, alte componente software specifice 
activităților online. 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Sală de laborator, dotată corespunzător: tablă, 
laptop/proiector, calculatoare, rețea, legătură internet, 
software adecvat. 
Mijloace pentru organizarea activităților de curs online: 
Google Classroom, Meet+Chat/Microsoft Teams, 
PowerPoint, Forms, tablă virtuală, alte componente 
software specifice activităților online. 

 
6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale Programarea în limbaje de nivel înalt 

Dezvoltarea şi întreținerea aplicațiilor informatice. 
Utilizarea instrumentelor informatice in context 
interdisciplinar  
Utilizarea şi administrarea sistemelor de calcul, 
bazelor de date şi reţelelor de calculatoare 

Competențe transversale  Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, 
informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de 
valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele 
unei societăţi dinamice şi de comunicare în limba 
română și într-o limbă de circulație internațională 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de utilizare a sistemelor de operare 

Capacitatea de a înțelege și utiliza noțiunile de bază ale 
sistemelor de operare. Capacitatea de a rezolva probleme in 
contextul utilizarii sistemelor de operare 

7.2. Obiectivele specifice  Ob.1 Utilizarea metodologiilor, mecanismelor de specificare și a 
mediilor de dezvoltare pentru realizarea aplicațiilor informatice 
Ob.2 Utilizarea de criterii și metode adecvate pentru evaluarea 
aplicațiilor informatice. Ob.3 Realizarea și întreținerea unor 
aplicații informatice pentru rezolvarea unor probleme reale de 
complexitate medie. Ob.4 Utilizarea metodologiilor si mediilor 
de proiectare si administrare a sistemelor de calcul, bazelor de 
date si retelelor de calculatoare pentru probleme particulare. 
Ob.5 Realizarea unor proiecte de sisteme de calcul, baze de date 
si retele de calculatoare. 

 
 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
1. Principii I/O hard. 

Controller. DMA. 

2. Principii I/O soft. Scopuri 
ale softului I/O. I/O 
programat. I/O cu 

Expunerea interactivă, 
problematizarea, 
conversaţia euristică, 
documentarea pe web, 
exemplificarea.  
 

3 săpt. – 6 ore 
Notițe de curs disponibile prin platforme 
specifice e-uvt.ro, comunicare prin platforma 
Google Classroom sau Microsoft Teams. 
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intreruperi. DMA. 

3. Niveleluri soft-ului de I/O. 
Handler. Driver. Soft I/O 
independent de dispozitiv. 
Soft I/O nivel user.  

4. Discuri. Hardware de disc 
HDD si CD. Formatarea 
discurilor. Algoritmi de 
miscare a capului de citire. 
Tratarea erorilor.  

Expunerea interactivă, 
problematizarea, 
conversaţia euristică, 
documentarea pe web, 
exemplificarea.  
 

1 săpt. – 2 ore 
Notițe de curs disponibile prin platforme 
specifice e-uvt.ro, comunicare prin platforma 
Google Classroom sau Microsoft Teams. 

5. Interfete grafice utilizator. 
Hardware de tastatura, 
mouse, display. Software de 
introducere a datelor. 
Software de afisare a 
datelor.  

Expunerea interactivă, 
problematizarea, 
conversaţia euristică, 
documentarea pe web, 
exemplificarea.  
 

1 săpt. – 2 ore 
Notițe de curs disponibile prin platforme 
specifice e-uvt.ro, comunicare prin platforma 
Google Classroom sau Microsoft Teams. 

6. Fisiere. Nume de fisiere. 
Structuri de fisiere. Tipuri 
de fisiere. Accesul la fisiere. 
Atribute de fisiere. Operatii 
cu fisiere. 

7. Directoare. Sisteme de 
directoare ierarhice. Nume 
de cai. Operatii cu 
directoare.  

8. Implementarea sistemului 
de fisiere. Implementarea 
fisierelor. Implementarea 
directoarelor. 
Managementul spatiului de 
pe disc.  

9. Siguranta sistemelor de 
fisiere. Perfomante ale 
sistemelor de fisiere. 
Sisteme de fisiere de 
structura log. Studiu de caz: 
i-noduri.  

Expunerea interactivă, 
problematizarea, 
conversaţia euristică, 
documentarea pe web, 
exemplificarea.  
 

4 săpt. – 8 ore 
Notițe de curs disponibile prin platforme 
specifice e-uvt.ro, comunicare prin platforma 
Google Classroom sau Microsoft Teams. 

10. Securitate. Mediul de 
securitate. Gauri de 
securitate celebre. Atacuri 
generice la securitate. 
Principii de design ale 

Expunerea interactivă, 
problematizarea, 
conversaţia euristică, 
documentarea pe web, 
exemplificarea.  

3 săpt. – 6 ore 
Notițe de curs disponibile prin platforme 
specifice e-uvt.ro, comunicare prin platforma 
Google Classroom sau Microsoft Teams. 
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securitatii.  

11. Autentificarea 
utilizatorilor. Parole. 
Concepte de baza de 
criptografie. Autentificare 
fizica. Autentificare 
biometrica.  

12. Mecanisme de protectie. 
Domenii de protectie. Liste 
de control al accesului 
(ACL). Capabilitati. Canale 
ascunse. 

 

13. Exemple de sisteme de 
fisiere: NTFS 

14. Exemple de sisteme de 
fisiere: Unix v7.  

Expunerea interactivă, 
problematizarea, 
conversaţia euristică, 
documentarea pe web, 
exemplificarea.  
 

2 săpt. – 4 ore  
Notițe de curs disponibile prin platforme 
specifice e-uvt.ro, comunicare prin platforma 
Google Classroom sau Microsoft Teams. 

Bibliografie 
1. A. S. Tanenbaum, “Modern Operating Systems”, 3rd edition (cel putin), Prentice Hall International 
2. A. Silberschatz, P.B. Galvin, “Operating Systems Concepts”, 5th edition (cel putin), Addison Wesley 
3. W. Stallings, “Operating Systems”, 4th edition (cel putin), Prentice-Hall 
4. M. Bach, “The Design of the UNIX Operating System”, Prentice-Hall, 1981. 
5. F. Fortiş, “Sisteme de operare. Suport de curs”, Eubeea, 2005. 
6. F. Fortis, V. Negru, C. Sandru, “Initiere in UNIX”, Eubeea, 2001. 
 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 
Lucrari de laborator aferente 
cursurilor predate:  
1. Nucleul sistemului de 
operare, înțelegerea nucleului, 
recompilare, dezvoltare folosind 
qemu VM 
2. Module nucleu (compilare, 
încărcare, depanare)  
3. API nucleu (memorie, 
sincronizare, structure de date, 
etc.) 
4. Sisteme de fișiere (VFS, 
superblock, inode, file, dentry) 
5. Sisteme de fișiere (address 
space ops, links, memory-only 
vs on-disk filesystems) 
6. Dispozitive character și bloc  
7. Access la operații I/O și 
întreruperi 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 
modelarea, proiectul, lucrul în grup 
organizat. 
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Bibliografie 
1. A. S. Tanenbaum, “Modern Operating Systems”, 3rd edition (cel putin), Prentice Hall International 
2. A. Silberschatz, P.B. Galvin, “Operating Systems Concepts”, 5th edition (cel putin), Addison Wesley 
3. W. Stallings, “Operating Systems”, 4th edition (cel putin), Prentice-Hall 
4. M. Bach, “The Design of the UNIX Operating System”, Prentice-Hall, 1981. 
5. F. Fortiş, “Sisteme de operare. Suport de curs”, Eubeea, 2005. 
6. F. Fortis, V. Negru, C. Sandru, “Initiere in UNIX”, Eubeea, 2001. 
7. UNIX manpages, UNIX infopages 
8. Linux Kernel Development (3rd Edition), Robert Love 
9. Linux Driver Development for Embedded Processors (2nd Edition), Alberto Liberal de los Ríos 
10. Debugging with GDB: The GNU Source-Level Debugger, Richard Stallman & Roland Pesch & Stan 

Shebs 
 
 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
• Conținutul disciplinei corespunde curriculei din alte centre universitare, din țară sau Uniunea 

Europeană. Conținuturile practice (lucrări de laborator) corespund cerințelor de pe piața muncii 
locală. 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 
evaluare***  

10.3. Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Evaluarea are în vedere următoarele 
categorii de cunoștințe:  
• cunoștințe generale, evaluate printr-un 

test cuprinzând întrebări cu variante 
multiple de răspuns sau definiții de 
bază 

• cunoștințe de detaliu, evaluate printr-
un test cuprinzând întrebări orientate 
spre noțiunile cheie predate 

• utilizarea algoritmilor, evaluate printr-
un test cuprinzând un set de probleme 
pe baza algoritmilor prezentați la curs. 

1. Examinare scrisă;  
2. participare activă la 
activitățile de curs. 

1. Minim 50%, 
acoperind uniform 
examinarea 
intermediară și 
examinarea finală 
2. Suplimentar, 
10% 

 Lucrările de control periodice acoperă 
părți ale materiei, în condiții similare 
examenului scris final. 

1. Examinare scrisă 
intermediară 

Integrată mai sus 
(vezi 1.) 

10.5. 
Seminar/laborator 

Evaluarea are în vedere următoarele 
categorii de cunoștințe: 
• cunoștințe generale: utilizarea 

instrumentelor specifice 
• cunoștințe de detaliu: utilizarea 

construcțiilor din linia de comandă și 
realizarea de scenarii simple de 
utilizare a comenzilor pentru 
rezolvarea unor sarcini de dificultate 
medie relativ la dispozitive de 

Evaluarea temelor, 
activităților adiționale; 
Evaluarea activității la 
laborator;  
Participarea activă la 
activitățile de laborator 

1. Cel mult 10%, 
bazat pe activitatea 
la laborator 
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intrare/ieșire și sistemul de fișiere 

• cunoștințe avansate: realizarea de 
scenarii complexe 

Temele/referatele sau proiectele acoperă 
părți ale materiei prezentate la laborator, în 
condiții similare examinării de laborator. 
Realizarea a cel puțin două aplicații 
complexe, pornind de la cunoștințele 
acumulate 

Proiect individual, 
proiect de grup. 

Cel mult 40%, 
acoperind uniform 
componentele 

10.6. Standard minim de performanță 
Examinare scrisă:  

• Pentru nota 5 este necesară obținerea unui punctaj superior (minim 60%) pentru cunoștințele generale, 
precum și dovedirea unui nivel minim de înțelegere și aplicare a unora dintre algoritmii prezentați la curs 
(minim 40%) 

• Pentru nota 10 este necesară obținerea unui punctaj superior (minim 75%) pentru cunoștințele generale și 
cunoștințele de detaliu, precum și o bună înțelegere a algoritmilor prezentați 

Probe practice și activitate de laborator: 
• Pentru nota 5 este necesară obținerea unui nivel superior (minim 60%) pentru cunoștințele generale, 

precum și a unui nivel minim de înțelegere și utilizare a cunoștințelor de detaliu prezentate anterior. 
• Pentru nota 10 este necesară dovedirea unui nivel superior (minim 80%) pentru cunoștințele avansate, 

precizate anterior. 
Nota finală se calculează ca medie ponderată a notelor acordate pentru cele două componente și se bazează exclusiv 
pe rezultatele obținute în anul universitar curent. 
Examenul se consideră promovat dacă este obținută o medie de cel puțin 50% din rezultatul maxim și cel puțin 40%  
pentru fiecare dintre cele două componente.  
La fiecare dintre sesiunile de restanțe/măriri se consideră promovate componentele pentru care a fost obținut un 
rezultat de cel puțin 50% din rezultatul maxim al componentei respective (reprezentând nota 5), cu excepția cazului 
în care studentul dorește să susțină și aceste componente. 
 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar                         
22/Sept/2020   Conf.dr. Teodor-Florin FORTIȘ  Asist.drd. Mario REJA 
          
 
Data aprobării     Semnătura directorului de departament  
       


