
 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Matematică şi Informatică / Departamentul de 
Informatică 

1.3 Catedra - 
1.4 Domeniul de studii Informatică 
1.5 Ciclul de studii I – Studii universitare de licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Informatică 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei ARHITECTURA CALCULATOARELOR 
2.2 Titularul activităţilor de curs Mafteiu-Scai Liviu Octavian 
2.3 Titularul activităţilor de laborator Mafteiu-Scai Liviu Octavian 
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei  
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4,0 din care: 3.2 curs 2,0 3.3 seminar/laborator 2,0 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56,0 din care: 3.5 curs 28,0 3.6 seminar/laborator 28,0 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20,0 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 15,0 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15,0 
Tutoriat  10,0 
Examinări  9,0 
Alte activităţi…………………………………… - 
3.7 Total ore studiu individual 69,0 
3.8 Total ore pe semestru 125,0 
3.9 Numărul de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum •  
4.2 de competenţe •  

 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a cursului • online Google Meet cod intalnire ac_mslo_2020 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului • online Google Meet cod intalnire ac_mslo_2020 

 
 



 
6. Competenţele specifice acumulate 
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Însuşirea si aplicarea in practica a  noţiunilor elementare şi conceptelor fundamentale privind 
arhitectura si functionarea unui sistem de calcul 
Abilitatea de evaluare a unei arhitecturi de sistem de calcul 
Abilitatea de a programa un sist. de calcul la nivelul sistemului (asamblare) 

C
om
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ve
rs
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e - 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 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor 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 
precum si functionarea acestuia 

• Analiza design şi programare la nivel sistem (logică digitală, 
microarhitectură, set de instrucţiuni, sistem de operare şi 
asamblare 

7.2 Obiectivele specifice • Capacitatea de a recunoaşte componentele unui sistem de calcul  
• Utilizarea noţiunilor teoretice în aplicaţii practice 

 

8. Conţinuturi  
 8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1 

Istoria calculatorului, perspective 
Baze de numeratie,  
Reprez. numerelor in memoria calculatorului 

prelegerea, 
exemplificarea, 
demonstratia, dialogul, 
documentarea pe web, 
exemplificarea. 

studentii vor 
primii cu o 
saptamana 
inaintea 
cursului, 
materiale cu 
elementele de 
baza in format 
electronic 

2 Componente electronice de baza (tuburi electronice, dioda, 
tranzistorul, CI, procesoare) 
Porti si circuite logice: functionare, echivalari, realizare cu 
tranzistori 

-//- 

-//- 

3 Circuite combinaţionale, circuite logice secventiale, echivalari 
Proiectarea automatelor cu porti logice 

-//- -//- 

4 Limbaj cod masina si asamblare -//- -//- 

5 Structura calculatorului secvential (arhitecturile Neumann, 
Harvard) 

 -//- 

6 Structura calculatorului paralel – arhitecturi de baza -//- -//- 



7 Procesoare (CISC, RISC) -//- -//- 

8 Memoria interna, memoria externa 
Dispozitive de intrare, iesire 

-//- -//- 

9 Registrii si magistralele -//- -//- 

10 Dispozitive incapsulate -//- -//- 

11 Metrici in evaluarea performantelor sistemelor de calcul 
Analiza si comparatii arhitecturi moderne de procesoare 

-//- -//- 

12 Metrici in evaluarea performantelor sistemelor de calcul 
Analiza si comparatii arhitecturi moderne de procesoare 

-//- -//- 

13 Recapitulare -//- -//- 

14 

Evaluare cunostinte 

Individual, Online, Posibil si in 
timpul 
cursurilor/semi
nariilor 
anterioare 

 Bibliografie 
 

1. Barry Wilkinson, Computer Architecture, Design and Performance, Prentice Hall, 1996. 
2. A. Atanasiu, Arhitectura calculatoarelor, Editura InfoData, 2006. 
3. Andrew Tanenbaum, Organizarea structurata a calculatoarelor, Editura Byblos, 2004 
4. David Harris and Sarah Harris, Digital Design and Computer Architecture, Elsevier Inc., 2007. 
5. John L. Hennessy,  David A. Patterson, Computer Architecture A Quantitative Approach, 

Elsevier 2007 
 

 8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1 

Sisteme de numeraţie, Algebra booleana, 
Reprezentarea numerelor ȋn virgulă fixă si 
in virgula mobila 

Exercitii si probleme 
 
Exerciţiul, discuţiile şi 
dezbaterea, modelarea, 
proiectul, lucrul pe grupe 
 
Testare individuala online 
 

1) studentii vor primii cu 
o saptamana inaintea 
seminarlui, materiale 
cu elementele de baza 
in format electronic 

2) la sfarsit curs vor fi 
prezentate in sumar 
elementele de baza 
pentru seminarul 
urmator 

 
2 Sisteme de numeraţie, Algebra booleana, 

Reprezentarea numerelor ȋn virgulă fixă si 
in virgula mobila 

-//- 
 

3 Circuite combinaţionale, circuite logice 
secventiale, 

-//- 
 

4 Proiectare si optimizare automate folosind 
porti logice integrate (CI) 

-//- 
 

5 Limbaj masina-aplicatii -//-  

6 Limbaj masina-aplicatii -//-  



7 Limbaj de asamblare-aplicatii -//-  

8 Limbaj de asamblare-aplicatii -//-  

9 Limbaj de asamblare-aplicatii -//-  

10 Limbaj de asamblare-aplicatii -//-  

11 Limbaj de asamblare-aplicatii  -//-  

12 Propunere si discutare proiecte (proiectare 
automate si aplicatii in limbaj asamblare) 

-//- 
 

13 Prezentare si evaluare proiecte   

14 Prezentare si evaluare proiecte   

 Bibliografie 
 

1. D.Gorgan, G. Sebestyen, Arhitectura calcculatoarelor, Tipografia Univ. Tehnice Cluj, 1997. 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Conţinutul disciplinei este în deplină concordanţă cu materialul predat ăn alte centre universitare din ţară. De 
asemenea el este corelat cu cerinţele pieţei muncii. 

 
10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs 
(minim nota 5 pt. 
incheiere situatie) 

corectitudinea şi completitudinea 
cunoştinţelor acumulate 

evaluare individuala 
online la seminarii 

60% 

10.5 Seminar  
(minim nota 5 pt. 
incheiere situatie) 

capacitatea de a aplica în practică  
cunostintele dobandite 

proiecte + documentatii 
pt. programe in limbaj 
asamblare 

10% 

media notelor la evaluari individuale pe 
parcursul seminarului (min. doua) 

evaluare orală 20% 

participarea activă la ore curs si seminar evaluare orală 10% 
10.6 Standard minim de performanţă 

• prezenţa la cursuri şi seminarii conform cerinţelor generale ale facultăţii (50% curs si 70% sem.) 
• cunoaşterea noţiunilor fundamentale (minim nota 5) 
• capacitatea de a aplica în practică notiunile teoretice (minim media 5 pt. seminar) 

 

Data completării 

 23.09.2020    

Semnătura titularului de curs 

Lector univ. dr. Mafteiu-Scai Liviu  

Semnătura titularului de seminar 

Lector univ. dr. Mafteiu-Scai Liviu  

                

Data avizării în departament 

Semnătura şefului departamentului 

 

 


