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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 Rețele de Calculatoare 
2.2. Titularul activităților de curs Panica Siviu 
2.3. Titularul activităților de seminar  Neagul Marian 
2.4. Anul de studii 2 2.5. Semestrul 2 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  20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 15 
Pregătire semănării/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 25 
Examinări 6 
Tutorat  8 

3.7. Total ore studiu individual  74 
3.8. Total ore pe semestru 130 
3.9. Număr de credite 5 

 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Algoritmi și structuri de date I și II; Statistică și Probabilități; 
Bazele Informaticii; Sisteme de operare I; 

4.2. de competențe  Spirit analitic și abilitatea de a descompune probleme în subprobleme, 
cunoștințe elementare de limba engleză, spirit critic; Tehnice: Linux, 
Interacțiunea din linie de comandă cu sistemele de operare 

 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului Sală de curs cu tablă și proiector; 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Sală de laborator dotată cu calculatoare rulând un 

sistem de operare UNIX (preferabil Linux sau 
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FreeBSD) cu mediile de dezvoltare compatibile 
POSIX instalate și funcționale; Software de 
vizualizare a capturilor PCAP și PCAP-NG (ideal 
Wireshark); Video proiector; Tablă și markere; 

 
 
 
 
6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale • Însușirea conceptelor de bază în rețele de 
comunicații; 

Competențe transversale  • Îmbunătățirea înțelegerii funcționării Internetului și a 
modului de comunicare între dispozitive; 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Introducerea conceptelor care stau la baza rețelelor de calculatoare; 
Creșterea capacității de analiză și dezvoltarea abilităților de proiectare; 

7.2. Obiectivele specifice  • Însușirea conceptelor de rețea de calculatoare, încapsulare, 
protocol, semnalizare, dirijare, adresare, etc; 

• Însușirea caracteristicilor principalelor protocoale folosite pe 
Internet (în cadrul modelului TCP/IP în principal si OSI în particular) 

 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
Curs 1: Introducere; Scop & 
Motivare curs; Aplicații ale 
rețelelor de calculatoare; 
Multiplexare statistică; 
Componentele rețelelor de 
calculatoare; Clasificare Rețele; 
Interfețele (ex. APIs) pentru 
interacțiunea cu rețelele de 
calculatoare; Introducere în BSD 
Sockets; Exemplificare structură 
rețea folosind Traceroute; 
Protocoale și ierarhii; Încapsulare; 
Demultiplexare;  Modele de 
referință (TCP/IP, OSI, SS7); Istoric 
rețele de calculatoare; 

Prelegere însoțită̆ de 
materiale în format 
electronic (PDF) 

Se va stimula participarea activă a 
studenților. Aceasta poate constitui parte 
din nota corespunzătoare activității din 
timpul semestrului ; 

Curs 2: Nivelul Fizic; Introducere 
(concepte elementare precum 
latența, latența de propagare, 
latența de transmisie, produsul 
lățime de bandă - întârziere); Medii 

Prelegere însoțită̆ de 
materiale în format 
electronic (PDF) 

Se va stimula participarea activă a 
studenților. Aceasta poate constitui parte 
din nota corespunzătoare activității din 
timpul semestrului ; 
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de transmisie (sârmă, fibră, 
wireless); semnale (codificarea 
datelor în semnale, modulare, 
NRZ, refacerea ceasului (clock 
recovery), 4B/5B) 

Curs 3: Nivelul legături de date 
(Partea I); Introducere (relația cu 
celelalte nivele, concepte de bază 
(cadre), implementare tipică); 
încadrarea/framing (metode de 
încadrare: numărare, byte stufing, 
bit stuffing); Studiu de caz PPP 
peste SONET (sau alt protocol în 
funcție de un criteriu arbitrar ;)); 
Detectarea și corectarea erorilor 
(prezentarea problemei și 
exemple, cuvinte de cod, coduri 
detectoare de erori (paritate, 
sume de control, CRC, „Internet 
Checksum”) , coduri corectoare de 
erori (coduri hamming, referințe 
pentru LDPC și coduri de 
convoluție); distanța hamming) 

Prelegere însoțită̆ de 
materiale în format 
electronic (PDF) 

Se va stimula participarea activă a 
studenților. Aceasta poate constitui parte 
din nota corespunzătoare activității din 
timpul semestrului ; 

Curs 4: Nivelul Legături de date 
(Partea II); retransmisie (ARQ, și 
continuat discuțiile privind 
codurile Hamming, fiabilitate; 
Stop-And-Wait, fereastră glisantă); 
multiplexare (TDM, FDM); acces 
multiplu; acces multiplu aleator 
(rețeaua ALOHA; protocolul 
ALOHA; Ethernet-ul clasic; CSMA; 
CSMA/CD, BEB, IEEE 802.3; 
Ethernet-ul modern bazat pe 
comutare de pachete); acces 
multiplu neconcurențial;  acces 
multiplu folosind jetoane (token 
ring); WiFi (Introducere în 
tematică: complicații, concepte de 
bază (terminale ascunse, terminale 
expuse, interferențe); MACA; 
802.11; CSMA/CA); 

Prelegere însoțită̆ de 
materiale în format 
electronic (PDF) 

Se va stimula participarea activă a 
studenților. Aceasta poate constitui parte 
din nota corespunzătoare activității din 
timpul semestrului ; 
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Curs 5: Nivelul legături de date; 
Comutare (Switch-uri LAN, hub-
uri; înaintarea pachetelor; învățare 
inversă); Arbori de acoperite (STP; 
transmisia în rețele cu bucle; ) 

Prelegere însoțită̆ de 
materiale în format 
electronic (PDF) 

Se va stimula participarea activă a 
studenților. Aceasta poate constitui parte 
din nota corespunzătoare activității din 
timpul semestrului ; 

Curs 6,7,8: Nivelul Rețea; 
Introducere; servicii oferite de 
rețea (datagrame; circuite virtuale; 
comutare de tip „stop-and-
forward”; modelul fără conexiune; 
MPLS);  Internetworking 
(Prezentarea IPv4 și IPv6; adresare 
(prefixe IP; clase de adresare (doar 
tangențial), clasificarea prefixelor, 
etc); Înaintarea/forwarding 
pachetelor IP (longest matching 
prefix; clasificarea nodurilor dintr-
o rețea IP; tabelul de înaintare;); 
asistență IP (ARP, DHCP, 
protocoale de descoperire); 
fragmentare, descoperirea MTU, 
tratarea erorilor folosind ICMP, 
traceroute, discuție separată 
privind protocolul IPv6, 
translatarea adreselor (NAT)) 

Prelegere însoțită̆ de 
materiale în format 
electronic (PDF) 

Se va stimula participarea activă a 
studenților. Aceasta poate constitui parte 
din nota corespunzătoare activității din 
timpul semestrului ; 

Prelegere însoțită̆ de 
materiale în format 
electronic (PDF) 

Se va stimula participarea activă a 
studenților. Aceasta poate constitui parte 
din nota corespunzătoare activității din 
timpul semestrului ; 

Prelegere însoțită̆ de 
materiale în format 
electronic (PDF) 

Se va stimula participarea activă a 
studenților. Aceasta poate constitui parte 
din nota corespunzătoare activității din 
timpul semestrului ; 

Curs 9: Nivelul Rețea – 
Rutare/Dirijare; Introducere 
(modele de transmisie: unicast, 
broadcast, multicast, anycast; 
principiul optimalității); Dirijarea 
pe calea cea mai scurtă (calea cea 
mai scurtă, arborele de 
scufundare); Determinarea 
traseului cel mai scurt folosind 
Dijkstra; dirijarea folosind vectori 
distanță (discuție privind RIP); 
inundarea; dirijarea folosind starea 
legăturilor (discuție OSPF); rutare 
ierarhică; subrețele și agregare; 

Prelegere însoțită̆ de 
materiale în format 
electronic (PDF) 

Se va stimula participarea activă a 
studenților. Aceasta poate constitui parte 
din nota corespunzătoare activității din 
timpul semestrului ; 

Curs 10: Nivelul Transport; 
serviciile nivelului transport; 
interfața de programare a 

Prelegere însoțită̆ de 
materiale în format 
electronic (PDF) 

Se va stimula participarea activă a 
studenților. Aceasta poate constitui parte 
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aplicațiilor BSD Sockets; porturi; 
UDP; realizarea conexiunilor; 
înțelegerea în trei pași;  închiderea 
conexiunii; problema celor doi 
generali; fereastra glisantă; 
retransmisie; TCP 

din nota corespunzătoare activității din 
timpul semestrului ; 

Curs 11: Nivelul Aplicație; 
Introducere (Discuție privind 
nivelele OSI Prezentare și Sesiune; 
evoluția aplicațiilor pe Internet; 
evoluția web-ului); DNS (istoric,  
spațiu de nume, TLDs, IDN, Zone 
DNS, Intrări în DNS), HTTP (istoric, 
protocolul, evoluția HTTP (0.9, 1.0, 
1.1, 2.0), operații HTTP), 
Performanța HTTP (PLT, caching, 
proxy, conexiuni persistente, 
pipelining), CDN 

Prelegere însoțită ̆de 
materiale în format 
electronic (PDF) 

Se va stimula participarea activă a 
studenților. Aceasta poate constitui parte 
din nota corespunzătoare activității din 
timpul semestrului ; 

Curs 12: Elemente de securitate a 
rețelelor; Introducere 
(management-ul riscului, 
criptologie); confidențialitate 
(definirea amenințărilor; model 
criptare/decriptare; criptare 
simetrică; criptare asimetrică; 
distribuția cheilor); Autentificarea 
mesajelor (definirea 
amenințărilor; MAC (Message 
Authentication Codes); Semnătură 
digitală; Hash-uri criptografice; 
prevenirea repetării mesajelor); 
firewalls (definirea amenințărilor; 
mod de funcționare; design;) 

Prelegere însoțită̆ de 
materiale în format 
electronic (PDF) 

Se va stimula participarea activă a 
studenților. Aceasta poate constitui parte 
din nota corespunzătoare activității din 
timpul semestrului ; 

Este important de reținut că acest curs nu 
își dorește să fie o referință. Ne așteptăm 
ca studentul să urmeze cursuri 
specializate de securitate și criptografie. 
Dorim doar să recapitulăm noțiuni de bază 
acumulate în alte cursuri precum și să 
introducem noțiuni ce urmează a fi 
prezentate în alte cursuri sau extern 
specializării universitare. 

Curs 13:  Software Defined 
Networks; OpenFlow, NFV;  

Prelegere însoțită̆ de 
materiale în format 
electronic (PDF) 

Se va stimula participarea activă a 
studenților. Aceasta poate constitui parte 
din nota corespunzătoare activității din 
timpul semestrului ; 

Acest curs presupune o prezentare 
industrială. 



  

 
.MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE  –   UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOARA.I 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ      
 

 
 Prelegere însoțită̆ de 

materiale în format 
electronic (PDF) 

Se va stimula participarea activă a 
studenților. Aceasta poate constitui parte 
din nota corespunzătoare activității din 
timpul semestrului ; 

Bibliografie 
[1][2][3] 
[1] A.S. Tanenbaum, D.J. Wetherall, Computer Networks, 5th ed, Prentice Hall, 2011. 
[2] A.S. Tanenbaum, Rețele de Calculatoare, 4-a ed, BYBLOS s.r.l., 2003. 
[3] G. Ciobanu, S. Buraga, Atelier de programare în rețele de calculatoare, 4-a ed, Polirom, 2001. 
 
 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 
Lab 1: Prezentare Laborator; 
Prezentarea contextului cursului; 

Lucrări practice, utilizare unelte 
specifice, prezentări, sesiune 

interactive 

 

Lab 2: BSD Sockets (I)  

Lab 3: BSD Sockets (II)  

Lab 4: Evaluare (I)  

Lab 5: Nivelul Fizic  

Lab 6: Nivelul legături de date  

Lab 7: Nivelul legături de date  

Lab 8: Nivelul Rețea  

Lab 9: Nivelul Rețea  

Lab 10: Nivelul Transport  

Lab 11: Nivelul Transport  

Lab 12: Evaluare (II)  

Lab 13: Nivelul Aplicație  

Lab 14: Nivelul Aplicație; 
Elemente de securitate; 

 

Bibliografie 
Similară cu bibliografia pentru cursuri 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
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Conținutul cursului reflectă structura acceptată în cadrul comunității academic internaționale. Cursul este bazat pe structura 
popularizată în [1] și folosește materiale licențiate cu acordul editurii Pearson. 

 
10. Evaluare* 

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

10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Examen Scris Teste grilă + întrebări 
de sinteză 

40% 

Activitate curs (teste administrate pe 
parcursul cursurilor) 

Teste grilă 30% 

10.5. 
Seminar/laborator 

Teste de laborator Evaluare practică 24% 
Activitate de-a lungul semestrului  6% 

10.6. Standard minim de performanță 
Obținerea notei minime (5) atât la examenul scris cât și la activitatea de laborator 

 
 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de 
seminar 

_11.09.2019 ____________________ ____________________ 
   
   
  Semnătura directorului de 

departament 
Conf.dr. Victoria Iordan 

 
  ____________________ 

 
 
       


