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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 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Sisteme de Operare 1 

2.2. Titularul activităților de curs Teodor-Florin FORTIȘ 

2.3. Titularul activităților de seminar  Mario REJA, Darius GALIȘ 

2.4. Anul de studii 2 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  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 28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 28 

Examinări 7 

Tutorat  7 

3.7. Total ore studiu individual  94 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Număr de credite 5 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Programare I, Programare II, Arhitectura calculatoarelor 

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, 

Forms, tablă virtuală, alte componente software specifice 

activităților online. 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Sală de laborator, dotată corespunzător: tablă, 
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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 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 utilizării sistemelor de operare 

7.2. Obiectivele specifice  Ob.1. Să utilizeze algoritmii specifici sistemelor de operare; 2. 

Să înțeleagă și aplice noțiunile specifice sistemelor de operare; 

3. Să înțeleagă și utilizeze noțiunile specifice comunicării între 

procese și gestiunii memoriei; 4. Să identifice mecanismele 

specifice sistemelor de operare într-o situație reală 

Ob.5. să identifice structurile necesare în linia de comandă; 6. 

Să implementeze soluții simple folosind comenzile uzuale ale 

unui sistem de operare; 7. Să stabilească relevanța utilizării unei 

soluții pentru rezolvarea unei probleme în linia de comandă. 

Ob.8 Să argumenteze necesitatea utilizării mecanismelor 

specifice sistemelor de operare; 9. să argumenteze importanța 

utilizării mecanismelor din linia de comandă. 

 

8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

Introducere. Istoric. Generaţii 

de sisteme de operare. Evoluţia 

conceptelor de bază; Sistemul 

de calcul: procesorul, memoria, 

dispozitive I/O, magistrala; 

sistemelor de calcul: sisteme 

monolitice, sisteme stratificate, 

maşini virtuale, modelul client-

Expunerea interactivă, 

problematizarea, 

conversaţia euristică, 

documentarea pe web, 

exemplificarea.  

Durata: 3 săptămâni – 6 ore. 

Notițe de curs și tematici disponibile prin 

platforme specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau Microsoft 

Teams. 
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server. 

Noţiuni fundamentale. 

Concepte de bază: procese, 

probleme de impas, gestiunea 

memoriei, dispozitive de 

intrare/ieşire, fişiere, securitate; 

Apeluri sistem: gestiunea 

proceselor, gestiunea fişierelor 

şi directoarelor, alte categorii de 

apeluri sistem. 

Componente hardware ale 

sistemelor de calcul; Maparea 

componentelor hardware pe 

conceptele de bază ale 

sistemelor de operare. 

(Ob.1,2,8) 

Procese și fire de control. 

Descrierea şi controlul 

proceselor. Modelul proceselor; 

Crearea şi terminarea 

proceselor; Stările proceselor, 

Ierarhii de procese; Informaţii 

despre procese, procese 

cooperante, planificarea 

proceselor. 

Fire de execuţie; Descriere şi 

controlul firelor de execuţie. 

Utilizarea firelor de execuţie; 

Implementarea firelor de 

execuţie. Fire de execuţie în 

spaţiul utilizator, fire de 

execuţie în spaţiul nucleu, fire 

de execuţie PopUp; Probleme 

tipice în utilizarea firelor de 

execuţie. (Ob.1,2,3,8) 

Expunerea interactivă, 

problematizarea, 

conversaţia euristică, 

documentarea pe web, 

exemplificarea.  

Durata: 2 săptămâni – 4 ore. 

Notițe de curs și tematici disponibile prin 

platforme specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau Microsoft 

Teams. 

Comunicarea între procese. 

Bazele comunicării IPC: 

condiţii de competiţie, regiuni 

critice, excluderea mutuală, 

aşteptarea activă. 

Soluţii bazate pe excluderea 

mutuală. Soluţii pentru 

excluderea mutuală: 

dezactivarea întreruperilor, 

alternarea strictă a operaţiilor, 

instrucţiunea TSL, variabile 

lock; Sincronizarea execuţiei: 

instrucţiuni sleep/wakeup, 

Expunerea interactivă, 

problematizarea, 

conversaţia euristică, 

documentarea pe web, 

exemplificarea.  

Durata: 3 săptămâni – 6 ore. 

Notițe de curs și tematici disponibile prin 

platforme specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau Microsoft 

Teams. 
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semafoare, variabile mutex, 

monitoare, bariere, transmiterea 

de mesaje. 

Probleme clasice de 

comunicare. Problema 

filosofilor la masă. Implicaţii 

ale problemei în sistemele de 

operare moderne; Problema 

cititorilor şi scriitorilor. 

Implicaţii ale problemei în 

sistemele de operare moderne; 

bărbierului. Implicaţii ale 

problemei în sistemele de 

operare moderne; Problema 

producător-consumator. 

Implicaţii ale problemei în 

sistemele de operare moderne. 

(Ob.1,2,3,4,8) 

Planificarea proceselor. 

Planificare. Noţiuni generale. 

Planificarea în diferite tipuri de 

sisteme. ţintele planificării; 

Planificarea în sistemele cu 

prelucrare în loturi de lucrări; în 

sistemele interactive; 

Planificarea firelor de execuţie. 

(Ob.1,2,8) 

Expunerea interactivă, 

problematizarea, 

conversaţia euristică, 

documentarea pe web, 

exemplificarea.  

Durata: 1 săptămână – 2 ore. 

Notițe de curs și tematici disponibile prin 

platforme specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau Microsoft 

Teams. 

Problema impasului. Resurse 

preemptive, resurse 

nonpreemptive, achiziţionarea 

resurselor, condiţii de impas, 

modelarea impasului; 

Algoritmul struţului; Detecţia, 

evitarea şi prevenirea impasului. 

Algoritmi pentru detecţia, 

evitarea şi prevenirea situaţiilor 

de impas; Algoritmul 

bancherului (Ob.1,2,4) 

Expunerea interactivă, 

problematizarea, 

conversaţia euristică, 

documentarea pe web, 

exemplificarea.  

Durata: 2 săptămâni – 4 ore. 

Notițe de curs și tematici disponibile prin 

platforme specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau Microsoft 

Teams.Notițe de curs disponibile prin platforma 

e-uvt.ro 

Gestiunea memoriei. Noţiuni 

de bază. Monoprogramarea şi 

multiprogramarea; şi protecţia 

memoriei; Swapping. Gestiunea 

memoriei bazată pe swapping; 

Memoria virtuală. Paginare şi 

tabele de pagini. 

Algoritmi de înlocuire a 

Expunerea interactivă, 

problematizarea, 

conversaţia euristică, 

documentarea pe web, 

exemplificarea.  

Durata: 3 săptămâni – 6 ore. 

Notițe de curs și tematici disponibile prin 

platforme specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau Microsoft 

Teams. 
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paginilor; Modelarea 

algoritmilor de înlocuire a 

paginilor; Detecţia, evitarea şi 

prevenirea impasului; Cerinţe 

de implementare a sistemelor de 

gestiune a memoriei; şi 

implementarea 

segmentării.(Ob.1,2,3,8) 

Bibliografie 

1. A. S. Tanenbaum, “Modern Operating Systems”, 2nd edition (minim), Prentice Hall International 

2. A. Silberschatz, P.B. Galvin, “Operating Systems Concepts”, 4th edition (minim), Addison 

Wesley 

3. W. Stallings, “Operating Systems”, 4th edition (minim), 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 
Conectarea la sistem, Masina 

virtuala Linux, unelte de baza 

(Ob.5,6,7,9) 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 

modelarea, proiectul, lucrul în grup 

organizat.  

1 săptămână – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme 

specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau 

Microsoft Teams. 

Gestiunea fisierelor si 

directoarelor. Primele scripturi 

(Ob.5,6,7,9) 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 

modelarea, proiectul, lucrul în grup 

organizat.  

1 săptămână – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme 

specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau 

Microsoft Teams. 

Linia de comanda, structura 

comenzilor, redirectare, pipe, 

comenzi secventiale, gruparea 

comenzilor, executie conditionata 

. (Ob.5,6,7,9) 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 

modelarea, proiectul, lucrul în grup 

organizat.  

1 săptămână – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme 

specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau 

Microsoft Teams. 

Structura aplicatiilor shell, 

parametrii, variabile, aritmetica 

variabilelor, 

(Ob.5,6,7,9) 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 

modelarea, proiectul, lucrul în grup 

organizat.  

1 săptămână – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme 

specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau 

Microsoft Teams. 

Structuri de control in aplicatii 

shell: if, for, while, case, test, 

select. 

(Ob.5,6,7,9) 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 

modelarea, proiectul, lucrul în grup 

organizat.  

1 săptămână – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme 

specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau 

Microsoft Teams. 

Structuri de control in aplicatii 

shell: if, for, while, case, test, 

select. 

(Ob.5,6,7,9) 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 

modelarea, proiectul, lucrul în grup 

organizat.  

1 săptămână – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme 

specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau 

Microsoft Teams. 

Editare orientata spre stream-uri 

(sed) si filtrarea informatiei (grep) 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 

modelarea, proiectul, lucrul în grup 

1 săptămână – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme 
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(Ob.5,6,7,9) organizat.  specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau 

Microsoft Teams. 

Gestiunea informatiilor prin awk. 

(Ob.5,6,7,9) 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 

modelarea, proiectul, lucrul în grup 

organizat.  

1 săptămână – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme 

specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau 

Microsoft Teams. 

Apeluri sistem pentru operatii cu 

fisiere, exemple implementare 

comenzi tip cat/cp/mv/tee 

(Ob.5,6,7,9) 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 

modelarea, proiectul, lucrul în grup 

organizat.  

1 săptămână – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme 

specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau 

Microsoft Teams. 

Apelurile sistem  pipe, dup*, stat, 

operatii cu directoare, exemple 

impementare comenzi tip ls, dir 

(Ob.5,6,7,9) 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 

modelarea, proiectul, lucrul în grup 

organizat.  

1 săptămână – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme 

specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau 

Microsoft Teams. 

Gestiunea proceselor prin apeluri 

de tip fork, exec, wait*, environ, 

exemplu schelet minimal shell  

(Ob.5,6,7,9) 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 

modelarea, proiectul, lucrul în grup 

organizat.  

1 săptămână – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme 

specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau 

Microsoft Teams. 

Mecanisme simple de comunicare 

intre procese (pipe, semnale), 

exemple de implementare ale unor 

linii de comanda prestabilite. 

(Ob.5,6,7,9) 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 

modelarea, proiectul, lucrul în grup 

organizat.  

1 săptămână – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme 

specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau 

Microsoft Teams. 

Mecanisme SYS V IPC, mmap, 

shared memory 

(Ob.5,6,7,9) 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 

modelarea, proiectul, lucrul în grup 

organizat.  

1 săptămână – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme 

specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau 

Microsoft Teams. 

Recapitulare (Ob.5,6,7,9) Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 

modelarea, proiectul, lucrul în grup 

organizat.  

1 săptămână – 2 ore 

Temele disponibile prin platforme 

specifice e-uvt.ro, comunicare prin 

platforma Google Classroom sau 

Microsoft Teams. 

Bibliografie 

1. A. S. Tanenbaum, “Modern Operating Systems”, 2nd edition (minim), Prentice Hall International 

2. A. Silberschatz, P.B. Galvin, “Operating Systems Concepts”, 4th edition (minim), Addison 

Wesley 

3. W. Stallings, “Operating Systems”, 4th edition (minim), 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 

 

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 
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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 (săptămâna 8-9) 

• cunoștințe de detaliu, evaluate 

printr-un test cuprinzând întrebări 

orientate spre noțiunile cheie 

predate (evaluare în săptămâna 8-9) 

• utilizarea algoritmilor, evaluate 

printr-un test cuprinzând un set de 

probleme pe baza algoritmilor 

prezentați la curs. (sesiunile de 

examene) 

Examinare scrisă; 

participare activă la 

activitățile de curs. 

50%, din care 

70% din lucrarea 

scrisă (sesiunile 

de examene) și 

30% din 

evaluarea din 

săpt. 8-9. 

10.5. 

Seminar/laborator 

Evaluarea are în vedere următoarele 

categorii de cunoștințe: 

• cunoștințe generale: utilizarea 

comenzilor UNIX de bază (cel 

puțin evaluări în săptămânile 5-6, 

9-10, nu neapărat în timpul 

activităților de laborator) 

• 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 (cel puțin evaluări 

în săptămânile 5-6, 9-10, nu 

neapărat în timpul activităților de 

laborator, durată maximă 6 ore) 

• cunoștințe avansate: realizarea de 

scenarii complexe, eventual 

folosind unelte diferite (shell, sed, 

awk etc.) pentru rezolvarea unor 

sarcini de dificultate medie sau 

sporită, inclusiv folosind limbajul 

de programare C (evaluare în 

săptămâna 14, nu neapărat în 

Evaluarea temelor, 

activităților adiționale; 

Evaluarea activității la 

laborator;  

Participarea activă la 

activitățile de laborator 

50%, din care 40% 

provin din 

evaluările pe 

parcursul 

semestrului (săpt. 

5-6, 9-10 și 14) și 

temele de 

laborator; 10% din 

proba practică de 

laborator. 



  

 

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE  –   UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOARA.I 

CENTRUL  DE  DEZVOLTARE  ACADEMICĂ. 
 

 

timpul activităților de laborator, 

durată maximă 6 ore) 

• Proba practică de laborator, bazată 

pe cunoștințele dobândite în cursul 

semestrului (sesiunile de examene, 

probă eliminatorie, durată maximă 

1 oră) 

10.6. Standard minim de performanță 
Examinare scrisă:  

• Nu există limită de punctaj pentru examinarea intermediară (săptămânile 8-9). Pentru nota 5 este necesară 

obținerea unui punctaj cumulat superior pentru cunoștințele generale, precum și dovedirea unui nivel 

minim de înțelegere și aplicare a unora dintre algoritmii prezentați la curs (minim 50%) 

• Pentru nota 10 este necesară obținerea unui punctaj superior (minim 75%) pentru cunoștințele generale și 

cunoștințele de detaliu, precum și o foarte bună înțelegere a algoritmilor prezentați 

Probe practice și activitate de laborator: 

• Nu există limită de punctaj pentru examinările intermediare (cel puțin evaluările din săptămânile 5-6, 9-10). 

Pentru nota 5 este necesară obținerea unui punctaj cumulat superior pentru cunoștințele generale, și a 

cunoștințelor de detaliu prezentate anterior. 

• Pentru nota 10 este necesară dovedirea unui nivel superior (minim 80%) pentru cunoștințele avansate, 

precizate anterior, parcticipare activă la activitățile de laborator, o performanță superioară la proba practică 

din timpul sesiunii (minim 80%). 

• Numărul minim de prezențe este de 50% din valoarea maximă (14), la care se adaugă prezențele asociate 

evaluărilor pe parcursul semestrului (săptămânile 5-6, 9-10 și 14). Reducerea numărului minim de prezențe 

este acceptată doar prin obținerea unui rezultat de peste 40% la fiecare dintre evaluările menționate mai sus. 

Nota finală se calculează ca medie ponderată a notelor acordate pentru cele două componente. 

Examenul se consideră promovat dacă este obținută o medie de cel puțin 50% din rezultatul maxim și cel puțin 45 %  

pentru fiecare dintre cele două componente.  

La fiecare dintre sesiunile de restanțe /măriri se consideră promovate componentele pentru care a fost obținut un 

rezultat suficient, conform informațiilor din paragraful precedent. Examinările intermediare din săptămânile 8-9, 

respectiv 5-6 și 9-10 nu sunt eliminatorii însă sunt componente obligatorii ale notei finale. Rezultatul examinării la 

laborator din săptămâna 14 va putea fi îmbunătățit doar în sesiunile pentru măriri de note sau restanțe. 

 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar                         

22/Sept/2020   Conf.dr. Teodor-Florin FORTIȘ  Asist.drd. Mario REJA 

         Drd. Darius GALIȘ 

 

Data aprobării     Semnătura directorului de departament  

       


