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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 Informatica 

1.5. Ciclul de studii licenta 

1.6. Programul de studii / calificarea* Informatica / 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 Daniela Zaharie 

2.3. Titularul activităților de seminar  Madalina Erascu/ Teodora Selea 

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  30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 40 

Examinări 6 

Tutorat  8 

3.7. Total ore studiu individual  94 

3.8. Total ore pe semestru 150 

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 Varianta față în față: sala echipată cu tablă și 

videoproiector; computer/laptop cu conexiune la 

internet 
Varianta online: computer personal cu conexiune la 

internet 
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5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Varianta față în față: sala echipată cu tablă și 

videoproiector; computer/laptop cu conexiune la 

internet 
Varianta online: computer personal cu conexiune la 

internet 

 

 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale • Capacitatea de a identifica, proiecta și descrie 

algoritmi în pseudocod  

• 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 descrie corect 

algoritmi specifici unor clase de probleme (3) să stabilească 

ordinul de complexitate al unui algoritm; (4) 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. (2h) Noțiuni fundamentale 

și descrierea algoritmilor. 

Etapele rezolvării unei 

probleme. Date și clasificări ale 

datelor. Tipuri de prelucrări 

(secvențiale, de decizie, de 

Prelegere, conversație, 

exemplificare 

Referințe: 

1. D. Zaharie – slide-uri curs – elearning.e-uvt.ro 

2. D. Zaharie. Introducere in proiectarea si analiza 

algoritmilor, Ed. Eubeea, 2018 - cap 1 (disponibilă 

în format tiparit la BCUT, în format electronic la 
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ciclare). Pseudocod. Descrierea 

prelucrărilor fundamentale și a 

datelor structurate.  (OC1, 

OAb1, OAt1) 

http://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie) 

C2. (2h)  Tehnica rafinării 

succesive și descompunerea 

unui algoritm in subalgoritmi. 

Transmiterea datelor și apelul 

subalgoritmilor. Exemple.  

(OC1, OAb1) 

Prelegere, conversație, 

exemplificare 

Referințe: 

1. D. Zaharie – slide-uri curs – elearning.e-uvt.ro 

2. D. Zaharie. Introducere in proiectarea si 

analiza algoritmilor, Ed. Eubeea, 2018 - cap 1 

(disponibilă în format tiparit la BCUT, în 

format electronic la 

http://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie). 

C3. (2h)   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 

Referințe: 

1. D. Zaharie – slide-uri curs – elearning.e-uvt.ro 

2. D. Zaharie. Introducere in proiectarea si 

analiza algoritmilor, Ed. Eubeea, 2018 - cap 3 

(disponibila in format tiparit la BCUT, in 

format electronic la 

http://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie) 

C4. (2h)   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 

Referințe: 

1. D. Zaharie – slide-uri curs – elearning.e-uvt.ro 

2. D. Zaharie. Introducere in proiectarea si 

analiza algoritmilor, Ed. Eubeea, 2018 - cap 3 

(disponibila in format tiparit la BCUT, in 

format electronic la 

http://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie) 

C5. (2h)  Verificarea 

corectitudinii algoritmilor. 

Etapele verificării corectitudinii 

algoritmilor. Elemente de 

analiză formală a corectitudinii: 

precondiții, postcondiții, 

invarianți, funcții de terminare. 

Regula structurii secvențiale, 

regula structurii alternative, 

regula structurii repetitive.  

(OC2, OAb4) 

Prelegere, conversație, 

exemplificare, 

demonstrare 

Referințe: 

1. D. Zaharie – slide-uri curs – elearning.e-uvt.ro 

2. D. Zaharie. Introducere in proiectarea si 

analiza algoritmilor, Ed. Eubeea, 2018 - cap 2 

(disponibila in format tiparit la BCUT, in 

format electronic la 

http://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie) 

C6.  (2h)  Analiza algoritmilor 

de sortare. Problematica. 

Prelegere, conversatie, 

exemplificare, 

Referințe: 
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Metoda inserției, selecției și 

interschimbării elementelor 

vecine (pentru fiecare metodă: 

variante ale algoritmului, 

verificarea corectitudinii, 

analiza complexității). (OC1, 

OC2, OAb3, OAt1) 

demonstrare 1. D. Zaharie – slide-uri curs – elearning.e-uvt.ro 

2. D. Zaharie. Introducere in proiectarea si 

analiza algoritmilor, Ed. Eubeea, 2018 - cap 4 

(disponibila in format tiparit la BCUT, in 

format electronic la 

http://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie) 

C7. (2h) 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 

Referințe: 

1. D. Zaharie – slide-uri curs – elearning.e-uvt.ro 

2. D. Zaharie. Introducere in proiectarea si 

analiza algoritmilor, Ed. Eubeea, 2018 - cap 5 

(disponibila in format tiparit la BCUT, in 

format electronic la 

http://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie) 

C8-9. (4h) 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). Sortare rapidă 

(algoritm, verificare 

corectitudine, analiza 

complexității). (OC1, OAb1) 

Prelegere, 

exemplificare, 

demonstrare 

Referințe: 

1. D. Zaharie – slide-uri curs – elearning.e-uvt.ro 

2. D. Zaharie. Introducere in proiectarea si 

analiza algoritmilor, Ed. Eubeea, 2018 - cap 6 

(disponibila in format tiparit la BCUT, in 

format electronic la 

http://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie) 

C10 (2h)  Tehnica alegerii 

local optimale (greedy). Clasa 

de probleme. Principiul 

tehnicii. Verificarea 

corectitudinii și analiza 

complexității. Exemple: 

problema submulțimii de sumă 

maximă, problema monedelor, 

problema rucsacului 

(fracționara), problema 

selectării activităților. (OC1, 

OAb1) 

Prelegere, 

exemplificare, 

demonstrare 

Referințe: 

1. D. Zaharie – slide-uri curs – elearning.e-uvt.ro 

2. D. Zaharie. Introducere in proiectarea si 

analiza algoritmilor, Ed. Eubeea, 2018 - cap 7 

(disponibila in format tiparit la BCUT, in 

format electronic la 

http://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie) 
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C11  Tehnica programării 

dinamice I . Clasa de probleme. 

Principiul tehnicii și etapele 

aplicarii. Complexitatea 

dezvoltării ascendente și 

descendente a relațiilor de 

recurență. Exemple:  problema 

determinării celui mai lung 

subșir strict crescator, problema 

determinării celui mai lung 

subșir comun 

Prelegere, 

exemplificare, 

demonstrare 

1. D. Zaharie – slide-uri curs – elearning.e-uvt.ro 

2. D. Zaharie. Introducere in proiectarea si 

analiza algoritmilor, Ed. Eubeea, 2018 - cap 8 

(disponibila in format tiparit la BCUT, in 

format electronic la 

http://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie) 

C12 Tehnica programării 

dinamice II. Utilizarea 

functiilor de memorie (tehnica 

memoizării).     Exemple: 

înmulțirea optimală a unui șir 

de matrici, problema rucsacului 

(0-1). 

Prelegere, 

exemplificare, 

demonstrare 

1. D. Zaharie – slide-uri curs – elearning.e-uvt.ro 

2. D. Zaharie. Introducere in proiectarea si 

analiza algoritmilor, Ed. Eubeea, 2018 - cap 8 

(disponibila in format tiparit la BCUT, in 

format electronic la 

http://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie) 

C13 (2h) 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 

Referințe: 

1. D. Zaharie – slide-uri curs – elearning.e-uvt.ro 

2. D. Zaharie. Introducere in proiectarea si 

analiza algoritmilor, Ed. Eubeea, 2018 - cap 8 

(disponibila in format tiparit la BCUT, in 

format electronic la 

http://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie) 

C14 (2h) Algoritmi specifici 

unor clase de probleme. 

Algoritmi din geometria 

computațională. Algoritmi de 

căutare în șiruri de caractere.  

Recapitulare. (OC1, OAb1) 

Prelegere, 

exemplificare, 

demonstrare 

Referințe: 

1. D. Zaharie – slide-uri curs – elearning.e-uvt.ro 

2. D. Zaharie. Introducere in proiectarea si 

analiza algoritmilor, Ed. Eubeea, 2018 - cap 9 

(disponibila in format tiparit la BCUT, in 

format electronic la 

http://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie) 

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  
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[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 
 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ 

invățare 

Observații 

S1. (2h) Rezolvarea algoritmică 

a problemelor. Clase de 

probleme. Identificarea datelor 

de intrare și a datelor de ieșire 

(OAb2) 

Problematizare, dialog, învățare 

prin colaborare 
Studentii au acces la enunțurile 

problemelor recomandate spre rezolvare 

inainte de seminar si la variantele cu 

indicatii de rezolvare după seminar  

(http://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie) . 

Cadrul didactic oferă detalii suplimentare, 

răspunde întrebărilor studenților și 

verifică/ evaluează modul în care 

studenții au rezolvat problemele.  
S2. (2h) Descrierea în 

pseudocod  algoritmilor: 

prelucrări asupra unor date  

nestructurate (OAb2) 

Problematizare, dialog, învățare 

prin colaborare 
Idem 

S3. (2h) Descompunerea 

problemelor în subprobleme, 

definirea și apelul funcțiilor. 

Operații asupra tablourilor 

unidimensionale. Identificarea 

erorilor în algoritmi (OAb2) 

Problematizare, dialog, învățare 

prin colaborare 
Idem 

S4. (2h) Analiza eficienței 

algoritmilor. Identificarea celui 

mai favorabil si a celui mai 

defavorabil caz. Estimarea 

timpului de execuție prin 

contorizarea operației 

dominante. (OAb2) 

Problematizare, dialog, învățare 

prin colaborare 
Idem 

S5. (2h) Stabilirea ordinului de 

complexitate pornind de la 

numarul de operații efectuate. 

Proprietăți și calcule cu ordine 

de complexitate. Analiza 

complexității în cazul mediu. 
(OAb2) 

Problematizare, dialog, învățare 

prin colaborare 
Idem 

S6. (2h) Verificarea 

corectitudinii algoritmilor.  

Specificare precondiții și 

postcondiții. Identificarea și 

utilizarea invarianților (OAb2) 

Problematizare, dialog, învățare 

prin colaborare 
Idem 

http://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie
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S7. (2h) Variante ale 

algoritmilor de sortare.  

Aplicatii ale tehnicii reducerii. 

(OAb2) 

Problematizare, dialog, învățare 

prin colaborare 
Idem 

S8.  Test Evaluare Se evaluează cunoștințele studenților 

printr-un test scris. Exemple de teste 

disponibile la 

(http://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie) 
S9.  (2h) Aplicații ale tehnicii 

reducerii. Analiza complexității 

algoritmilor recursivi. (OAb2) 

Problematizare, dialog, învățare 

prin colaborare 
Studentii au acces la enunțurile 

problemelor recomandate spre rezolvare 

inainte de seminar si la variantele cu 

indicatii de rezolvare după seminar  

(http://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie) . 

Cadrul didactic oferă detalii suplimentare, 

răspunde întrebărilor studenților și 

verifică/ evaluează modul în care 

studenții au rezolvat problemele. 
S10. (2h) Aplicații ale tehnicii 

divizării. (OAb2) 

Problematizare, dialog, învățare 

prin colaborare 
Idem 

S11. (2h) Aplicații ale tehnicii 

greedy. Probleme de selecție și 

planificare (selecția 

activităților, planificarea task-

urilor, probleme de 

împachetare). (OAb2) 

Problematizare, dialog, învățare 

prin colaborare 
Idem 

S12. (2h) Aplicații ale 

programării dinamice I (cel mai 

lung subșir comun, problema 

turistului, problema 

monedelor). (OAb2) 

Problematizare, dialog, învățare 

prin colaborare 
Idem 

S13. (2h) Aplicatii ale 

programării dinamice II.  

Tehnica memoizarii.  (OAb2) 

Problematizare, dialog, învățare 

prin colaborare 
Idem 

S14. (2h) Aplicații ale căutării 

cu revenire. Algoritmi de 

generare (submulțimi, 

permutări etc) și parcurgere 

(trasee de cost minim). (OAb2) 

Problematizare, dialog, învățare 

prin colaborare 
Idem 

Bibliografie 
http://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie 

 

 

http://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie
http://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie
http://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie
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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, implementa 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.  

 

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) 

Test scris și 

evaluare orală în 

sesiunea de 

examene 

35% 

Răspunsuri la 

chestionarele de la 

curs  

10% 

10.5. 

Seminar/laborator 

• Capacitatea de a descrie algoritmi în 

pseudocod (OAb1, OAb2), de a stabili 

ordinul de complexitate (OAb3) și de a 

verifica corectitudinea unui algoritm 

(OAb4) 

Test scris pe 

parcursul semestrului 

30% 

• 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; (OAb1, 

OAb3, OAb4) 

Participare la 

activitate seminar 

(evaluare orală) 

25% 

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 (căutare, sortare);  

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  (nu  e necesar ca fiecare notă să fie mai mare de 5). La fiecare dintre sesiunile de 

examen (inclusiv cele de restanță și măriri) nota se calculează după aceeași regulă. In sesiunea de restanțe/măriri se pot da doar 

probele la care nu s-a obținut notă de promovare (minim 5), cu excepția cazului în care studentul dorește să susțină și probele 

deja promovate. 

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 laborator și teme.   

Elemente specifice desfășurării online a activității:   
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(1) materialele de curs și enunțurile problemelor de la seminar vor fi disponibile pe platforma elearning.e-uvt.ro/ Google 

Classroom (detaliile de conectare vor fi transmise studenților);   

(2) cursurile online se vor desfășura folosind Google Meet/ Microsoft Teams – fiecare curs va conține minim un chestionar din 

tematica prezentată la curs a cărui completare corectă valorează 1p; punctajul final este convertit în nota aferentă activității de la 

curs (pondere 10% din nota finală). 

(3) activitatea de seminar constă în discutarea soluțiilor propuse de către studenți (intervențiile acestora se punctează) și în analiza 

enunțurilor problemelor propuse pentru seminarul următor.  Pentru fiecare intervenție se acordă o notă. Nota la seminar va fi 

media aritmetică a notelor din timpul semestrului. Pentru promovare sunt necesare minim două intervenții. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs      Semnătura titularului de laborator 

22.09.2020                               prof.dr.Zaharie Daniela                               

       

         lect.dr. Mădălina Erașcu  

         asist.drd. Teodora Selea  

         

 

      Semnătura directorului de departament  

       


