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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; 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 Arhitectura Calculatoarelor 

2.2. Titularul activităților de curs Popovici Adriana 
2.3. Titularul activităților de seminar  Popovici Adriana 
2.4. Anul de studii 1 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare C 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  24 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 11 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20 
Examinări 6 
Tutorat  8 

3.7. Total ore studiu individual  69  

3.8. Total ore pe semestru 125  

3.9. Număr de credite 5  

 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum Nu e cazul 
4.2. de competențe  Nu e cazul 
 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului Google Classroom, Google Meet, E-learning 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Google Classroom, Google Meet, E-learning 
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6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale • Însuşirea noţiunilor elementare şi conceptelor fundamentale ale 

realizării informaţiei şi structurii unui calculator 
• Înţelegerea funcţionării sistemelor de calcul 

Competențe transversale  • Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unor 
atitudini responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru 
valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţii specifice, 
cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională 

• Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă 
• Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de 

comunicare şi formare profesională asistată, atat în limba română, cât şi 
într-o limbă de circulaţie internaţională 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Însuşirea atât din punct de vedere teoretic cât şi aplicativ a unor 
noţiuni fundamentale privind structura unui sistem de calcul 

7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): (1) să recunoască componentele unui sistem de 
calcul (2) să explice arhitectura multi-nivel a unui sistem de calcul (3) să 
descrie arhitectura și funcțiile principale ale fiecărui nivel 
Ob. de abilitare (OAb): (1) să execute operații binare și conversii în diverse 
baze de numerație (2) să utilizeze circuite logice (3) să scrie programe 
simple în limbaj de asamblare 
Ob. atitudinale (OAt): (1) să argumenteze importanța ȋnţelegerii structurii 
interne a sistemelor de calcul. 

 
8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 
C1-2. (4h) Limbaje, niveluri şi maşini virtuale. 
Evoluţia maşinilor multi-nivel. Evenimente ȋn 
arhitectura calculatoarelor. Familii de calculatoare. 
Legea lui Moore (OC2, OAt1) 

Expunere sistematică, exemple, discuţii  

C3. (2h) Procesoare. Organizarea UCP. Execuţia 
instrucţiunilor. RISC vs CISC. Paralelism la nivel de 
instrucţiuni. Paralelism la nivelul procesorului (OC1, 
OC3)  

Expunere sistematică, exemple, discuţii  

C4. (2h) Memoria primară. Biţi. Adrese de memorie. 
Ordinea octeţilor. Coduri corectoare de erori. 
Memoria cache. Tipuri de memorie. Memoria 
secundară. Ierarhii de memorii. Discuri magnetice. 
Discuri flexibile. RAID. CD. DVD (OC1, OC3)  

Expunere sistematică, exemple, discuţii  

C5. (2h) Dispozitive de Intrare/Ieşire. Magistrale. 
Imprimante. Modem (OC1, OC3) 

Expunere sistematică, exemple, discuţii  

C6.  (2h)  Nivelul logic digital: Porţi, Algebră 
booleană, Implementarea funcţiilor booleene, 

Expunere sistematică, exemple, discuţii  
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Echivalenţa circuitelor (OC3) 

C7. (2h) Circuite integrate, Circuite combinaţionale, 
Circuite aritmetice, Ceasuri (OC3) 

Expunere sistematică, exemple, discuţii  

C8. (2h)  Memorii: Circuite basculante bistabile, 
Bistabile, Registre, Organizarea memoriei, Cipuri de 
memorie, Memorii RAM şi ROM (OC3) 

Expunere sistematică, exemple, discuţii  

C9. (2h) Cipuri UCP, Magistralele calculatorului, 
Lărgimea magistralei, Sincronizarea magistralelor, 
Arbitrarea magistralei, Operaţii asupra magistralei, 
Circuite de I/E, Decodificarea adresei (OC3) 

Expunere sistematică, exemple, discuţii  

C10. (2h) Nivelul microarhitecturii: Calea de date, 
Microinstrucţiuni, Stive, Proiectarea nivelului 
microarhitecturii, Îmbunătăţirea performanţelor (OC3) 

Expunere sistematică, exemple, discuţii  

C11. (2h)  Nivelul arhitecturii setului de instrucţiuni: 
Privire de ansamblu, Tipuri de date, Formate de 
instrucţiuni, Adresarea, Tipuri de instrucţiuni, Fluxul 
de control, Exemplu (OC3) 

Expunere sistematică, exemple, discuţii  

C12. (2h)  Nivelul sistemului de operare: Memoria 
virtuală, Instrucţiuni virtuale de I/E, Instrucţiuni 
virtuale pentru procesare paralelă, Exemple (OC3) 

Expunere sistematică, exemple, discuţii  

C13. (2h)  Nivelul limbajului de asamblare: 
Macrodefiniţii, ael, expandare, macrodefiniţii cu 
parametri, Formatul unei instrucţiuni ȋn limbaj de 
asamblare, Pseudoinstrucţiuni, Asamblor, Editarea 
legăturilor şi ȋncărcarea programelor (OC3) 

Expunere sistematică, exemple, discuţii  

C14. (2h) Evaluare teoretică Lucrare scrisă  

Bibliografie 
 

1. Barry Wilkinson, Computer Architecture, Design and Performance, Prentice Hall, 1996. 
2. A. Atanasiu, Arhitectura calculatoarelor, Editura InfoData, 2006. 
3. Andrew S. Tanenbaum, Organizarea structurata a calculatoarelor, Editura Byblos, 2004. 
4. Andrew S. Tanenbaum, Todd Austin, Structured Computer Organization, Prentice Hall, 6th Edition, 2013. 

 
8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Obs. 

S1. (2h)  Sisteme de numeraţie. Conversia bazei de 
numeraţie.  

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

S2. (2h)  Conversia numerelor ȋntregi. Conversia numerelor Problematizare, dialog, învățare prin  
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fracţionare colaborare 

S3. (2h) Operaţii aritmetice cu numere fără semn: Adunare, 
Scădere, Înmulţire, Împărţire 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

S4. (2h)  Reprezentarea numerelor ȋn virgulă fixă. 
Reprezentarea numerelor cu semn 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

S5. (2h)  Reprezentarea numerelor ȋn virgulă fixă. Reguli de 
deplasare a numerelor cu semn 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

S6. (2h)  Operaţii cu numere reprezentate ȋn virgulă fixă. Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

S7. (2h)  Reprezentarea numerelor ȋn virgulă mobilă Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

S8. (2h) Coduri binar-zecimale. Coduri detectoare de erori. 
Coduri corectoare de erori 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

S9. (2h) Coduri alfanumerice Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

S10. (2h) Programare în limbaj de asamblare. Noțiuni 
elementare 

Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

S11. (2h) Elemente de algebră booleană Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

S12. (2h)  Porţi logice. Circuite logice combinaţionale Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

S13. (2h) Circuite logice secvenţiale  Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

S14. (2h) Verificarea cunoştinţelor dobândite  Test  

Bibliografie 
 

1. D.Gorgan, G. Sebestyen, Arhitectura calcculatoarelor, Tipografia Univ. Tehnice Cluj, 1997. 
 
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 structura unui sistem de calcul. Abilitatea de a identifica și 
proiecta sisteme de calcul este importantă pentru domeniul informaticii. Competențele oferite de această 
disciplină sunt necesare unui specialist IT pentru a identifica soluții eficiente de proiectare, asamblare si 
depanare a unui calculator. 
 
10. Evaluare* 

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

10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Corectitudinea şi completitudinea 
cunoştinţelor acumulate 

Evaluare scrisă. 
Teste grilă pe 
parcursul 
semestrului 

30% 
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Cunoaşterea unor exemple importante 
 

Evaluare scrisă. 
Teste grilă pe 
parcursul 
semestrului 

20% 

10.5. 
Seminar/laborator 

Capacitatea de a aplica în practică 
cunoştinţele dobândite 

Proiect; teme pe 
parcursul 
semestrului 

20% 

Participarea activă la ore Teste periodice 30% 
10.6. Standard minim de performanță 

Standard minim (cunoștințe și aptitudini necesare pentru nota 5) 
• prezenţa la cursuri şi seminarii conform cerinţelor generale ale facultăţii  
• cunoaşterea noţiunilor fundamentale 
• capacitatea de a aplica în practică toate noţiunile şi abilităţile dobândite  
 

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  (fiind necesar ca fiecare notă să fie mai mare sau egală 
cu 5). Se va acorda o atenție deosebită activității desfășurate pe parcursul semestrului, participării active la orele de 
seminar, dar și la orele de curs (pentru a asigura o mai bună înțelegere a noțiunilor predate, dar și pentru o mai bună 
evaluare). La fiecare dintre sesiunile de examen (inclusiv cele de restanță și măriri) nota se calculează după aceeași 
regulă. 

Obs: Studenții pot participa la orele de consultații (2 module/săptămână conform planificării stabilite la începutul 
semestrului) în cadrul cărora titularul de curs și/sau seminar/laborator răspunde întrebărilor studenților și oferă 
explicații suplimentare legate de conținutul cursului, aplicațiile de la seminar.   
 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
    19.09.2020                               Lector dr. Adriana Popovici                     Lector dr. Adriana Popovici 
 
Data avizării   Semnătura directorului de departament  
     
 


