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FIȘA DISCIPLINEI  
 

 
1. Date despre program  
1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timisoara 
1.2. Facultatea Matematica si Informatica 
1.3. Departamentul Informatica 
1.4. Domeniul de studii Informatică Aplicată 
1.5. Ciclul de studii Licenta 
1.6. Programul de studii / calificarea* Informatică aplicată / Administrator baze de date - 252101; 

Administrator de retea de calculatoare - 252301; Analist - 
251201; Asistent de cercetare în informatica - 214918; 
Asistent de cercetare în matematica-informatica - 212024; 
Profesor în învatamântul gimnazial - 233002; Programator - 
251202; Proiectant sisteme informatice - 251101 

 
2. Date despre disciplină  
2.1. Denumirea disciplinei Algoritmi si structuri de date I  
2.2. Titularul activităților de curs Darian M. Onchiș 
2.3. Titularul activităților de seminar  Darian M. Onchiș, Liviu Mafteiu-Scai 
2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul I 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  4 din care: 3.2 curs  2 3.3. seminar/laborator  2 
3.4. Total ore din planul de învățământ  56 din care: 3.5 curs 28 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 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 40 
Examinări 6 
Tutorat  8 

3.7. Total ore studiu individual  104 
3.8. Total ore pe semestru 160 
3.9. Număr de credite 6 
 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum Nu e cazul 
4.2. de competențe  Cunoștințe elementare de matematică și abilități de rezolvare a 

problemelor 
 
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 seminar 
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6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale • Capacitatea de a identifica, proiecta, descrie în 

pseudocod algoritmi  adecvați unor probleme 
specifice 

• Capacitatea de a verifica corectitudinea și de a 
analiza eficiența algoritmilor 

• Capacitatea de a utiliza și implementa structuri de 
date fundamentale 

Competențe transversale  • Capacitatea de a comunica cunoștințe referitoare la 
descrierea algoritmilor specifici diferitelor 
domenii de activitate 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea cu proiectarea, descrierea și implementarea 

algoritmilor,  utilizarea unor structuri de date fundamentale, 
verificarea corectitudinii algoritmilor  și analiza complexității 
acestora. 

7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): (1) să prezinte algoritmi specifici unor 
probleme clasice și structuri de date fundamentale; (2) să descrie 
metode de verificare a corectitudinii și de analiza a eficientei 
algoritmilor; 
Ob. de abilitare (OAb): (1) să identifice algoritmul și structura 
de date adecvate unei probleme concrete; (2) să stabilească 
ordinul de complexitate al unui algoritm; (3) să verifice 
corectitudinea unui algoritm. 
Ob. Atitudinale (OAt): (1)  să argumenteze importanța 
algoritmilor și a analizei acestora pentru un specialist în 
domeniul IT 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
C1. Noțiuni fundamentale și descrierea 
algoritmilor. Etapele rezolvării unei probleme. 
Date și clasificări ale datelor. Tipuri de 
prelucrări (secvențiale, de decizie, de ciclare). 
Pseudocod. Descrierea prelucrărilor 
fundamentale și a datelor structurate.  (OC1, 
OAb1, OAt1) 

Prelegere, conversație, exemplificare 2h 

C2. Tehnica rafinării succesive și 
descompunerea unui algoritm in subalgoritmi. 
Transmiterea datelor și apelul subalgoritmilor. 
Exemple.  (OC1, OAb1) 

Prelegere, conversație, exemplificare 2h 

C3. Verificarea corectitudinii algoritmilor. 
Etapele verificării corectitudinii algoritmilor. 
Elemente de analiză formală a corectitudinii: 
precondiții, postcondiții, invarianți, funcții de 

Prelegere, conversație, exemplificare, 
demonstrare 

2h 
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terminare. Regula structurii secvențiale, regula 
structurii alternative, regula structurii repetitive.  
(OC2, OAb4) 

C4. Analiza complexității algoritmilor I. Scopul 
analizei. Resurse analizate. Estimarea timpului 
de execuție (cazul cel mai favorabil, cazul cel 
mai defavorabil, cazul mediu).  (OC2, OAb3, 
OAt1) 

Prelegere, conversatie, exemplificare, 
demonstrare 

2h 

C5. Analiza complexității algoritmilor II. Ordin 
de complexitate. Notația asimptotică. Proprietăți. 
Analiza asimptotică a structurilor fundamentale.  
Exemple. Clase de complexitate. (OC2, OAb3, 
OAt1) 

Prelegere, conversatie, exemplificare, 
demonstrare 

2h 

C6. Metode elementare de sortare. Problematica. 
Metoda inserției, selecției și interschimbării 
elementelor vecine (pentru fiecare metodă: 
variante ale algoritmului, verificarea 
corectitudinii, analiza complexității). (OC1, 
OC2, OAb3, OAt1) 

Prelegere, conversatie, exemplificare, 
demonstrare 

2h 

C7. Tehnica reducerii (decrease and conquer). 
Principiul de bază. Recursivitate (definiție, 
exemple, mecanismul apelului recursiv, 
verificarea corectitudinii, analiza complexității). 
Exemple: calcul factorial, calcul putere, căutare 
binară, generarea permutărilor, problema 
turnurilor din Hanoi etc.  (OC1, OAb1, OAb3) 

Prelegere, exemplificare, demonstrare 2h 

C8. Tehnica divizării (divide and conquer). 
Principiul de bază. Utilizarea teoremei master în 
analiza algoritmilor de tip divide and conquer. 
Sortarea prin interclasare (algoritm, verificare 
corectitudine, analiza complexității). (OC1, 
OAb1) 

Prelegere, exemplificare, demonstrare 2h 

C9. Tehnica divizării (divide and conquer). 
Sortare rapidă (algoritm, verificare corectitudine, 
analiza complexității). Alte aplicații ale tehnicii 
divizării. (OC1, OAb1) 

Prelegere, exemplificare, demonstrare 2h 

C10. Tehnica alegerii local optimale (greedy). 
Clasa de probleme. Principiul tehnicii. 
Verificarea corectitudinii și analiza 
complexității. Exemple: problema submulțimii 
de sumă maximă, problema monedelor, 

Prelegere, exemplificare, demonstrare 2h 
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problema rucsacului (fracționara), problema 
selectării activităților. (OC1, OAb1) 

C11. Programarea dinamică I. Prezentarea 
tehnicii. Etapele principale în aplicarea 
programării dinamice. (OC1, OAb1) 

Prelegere, exemplificare, demonstrare 2h 

C12. Programarea dinamică II. Alte aplicații ale 
programării dinamice. Tehnica memoizării. 
(OC1, OAb1) 

Prelegere, exemplificare, demonstrare 2h 

C13. Tehnica căutării cu revenire 
(backtracking).  Clasa de probleme. Principiul 
metodei si structura generala. Exemple: 
generarea permutarilor, generarea submulțimilor 
unei mulțimi,  problema plasării damelor pe 
tabla de șah, colorarea hărților,  determinarea 
drumurilor într-un graf. (OC1, OAb1) 

Prelegere, exemplificare, demonstrare 2h 

C14. Recapitulare cu structurarea materiei. 
Pregătire pentru examen. (OC1, OAb1) 

Prelegere, exemplificare, demonstrare 2h 

Bibliografie 
[1] S. Baase; Computer Algorithms. Introduction to Design and Analysis, Addison Wesley Publishing Company, 
2nd edition, 1993 
[2] T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest and C. Stein; Introduction to Algorithms, MIT Press, 2nd edition, 
2001. 
[3] C.A. Giumale; Introducere in analiza algoritmilor. Teorie si aplicatie, Ed. Polirom, 2004 
[4] M. T. Goodrich, R. Tamassia, M.H. Goldwasser. Data Structures & Algorithms in Python, Wiley, 2013  
[5] A. Levitin; Introduction to the Design and Analysis of Algorithms, Addison Wesley Publishing Company, 2003 
[6] D. Lucanu, M. Craus; Proiectarea algoritmilor, Ed. Polirom, 2008 
[7] S. Skiena;  The Algorithm Design Manual, second edition, 2008 
[8] D. Zaharie; Introducere in proiectarea si analiza algoritmilor, Ed. Eubeea, 2008 
[9] https://darianonchis.wordpress.com/ 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 
L1. Rezolvarea algoritmică a problemelor.  De la 
cerință la algoritmi. Abstractizarea problemelor. 
(OAb2) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

2h 

L2.  Descrierea algoritmilor în pseudocod I. 
Prezentarea structurilor de prelucrare. 
Descompunerea problemelor în subprobleme, 
definirea și apelul funcțiilor. (OAb2) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

2h 

L3. Descrierea algoritmilor în pseudocod II. 
Operații asupra tablourilor uni și bi-
dimensionale. Identificarea erorilor. (OAb2) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

2h 

L4. Verificarea corectitudinii algoritmilor. Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

2h 
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Identificarea și utilizarea invarianților (OAb2) 

L5. Analiza eficienței algoritmilor I. Estimarea 
timpului de execuție a algoritmilor (OAb2) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

2h 

L6. Analiza eficienței algoritmilor II. Stabilirea 
ordinului de complexitate a unui algoritm. 
(OAb2) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

2h 

L7 Variante ale algoritmilor de sortare. 
Generarea permutărilor și submulțimilor. 
(OAb2) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

2h 

L8.  Test.  Evaluare 2h 

L9. Aplicații ale tehnicii reducerii. Analiza 
complexității algoritmilor recursivi. (OAb2) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

2h 

L10.  Căutarea binară. Aplicații ale interclasării 
și partiționării. (OAb2)  

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

2h 

L11. Aplicații ale tehnicii greedy. Probleme de 
selecție și planificare (selecția activităților, 
planificarea task-urilor, probleme de 
împachetare). (OAb2) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

2h 

L12. Aplicații ale programării dinamice. (OAb2) Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

2h 

L13. Aplicații ale căutării cu revenire. Algoritmi 
de generare (submulțimi, permutări etc) și 
parcurgere (trasee de cost minim). (OAb2) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

2h 

L14.  Recapitulare tehnici și pregătire pentru 
examen. (OAb2) 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

2h 

Bibliografie 
[1] D. Lucanu, M. Craus; Proiectarea algoritmilor, Ed. Polirom, 2008 
[2] S. Skiena;  The Algorithm Design Manual, second edition, 2008 
[3] D. Zaharie; Introducere in proiectarea si analiza algoritmilor, Ed. Eubeea, 2008 
[4] https://darianonchis.wordpress.com/ 
 
 
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 proiectării și analizei algoritmilor. Abilitatea de a 
identifica, proiecta și analiza algoritmi este esențială pentru orice activitate din domeniul informaticii. 
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.  
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10. Evaluare* 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare** 10.2. Metode de 
evaluare***  

10.3. Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs • Cunoașterea unor algoritmi 
specifici unor probleme clasice și 
structuri de date fundamentale; 
(OC1) 

• Cunoașterea unor metode de 
verificare a corectitudinii și de 
analiza a eficientiei algoritmilor; 
(OC2) 

• Capacitatea de a identifica 
algoritmul și structura de date 
adecvate unei probleme concrete și 
de a stabili ordinul de complexitate 
a unui algoritm; (OAb1, OAb3) 

Examen de tip grilă în 
sesiunea de examene 

50% 

• Capacitatea de a descrie un 
algoritm în pseudocod; (OAb2) 

Evaluare pe parcursul 
semestrului  

20% 

10.5. 
Seminar/laborator 

• Capacitatea de a verifica 
corectitudinea unui algoritm 
(OAb4) 

• Capacitatea de a identifica 
algoritmul și structura de date 
adecvate unei probleme concrete, 
de a verifica corectitudinea și de a 
stabili ordinul de complexitate a 
unui algoritm; (OAb2) 

Test pe parcursul 
semestrului 

20% 

• Participarea activă la aplicațiile de 
laborator,  rezolvarea temei; 
(OAb1, OAb3, OAb4) 

Teme / activitate 
laborator (evaluare 
orală) 

10% 

10.6. Standard minim de performanță 
Standard minim (cunoștințe și aptitudini necesare pentru nota 5) 
• descrierea unui algoritm simplu în pseudocod;  
• stabilirea ordinului de complexitate a unui algoritm simplu;  
• cunoașterea unor algoritmi fundamentali din informatică ;  

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
14.09.2020                                    Conf.dr. Darian M. Onchiș   
                                                                                            
 
      Semnătura directorului de departament  
       
 


