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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 master 
1.6. Programul de studii  Inginerie Software 

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Calcul paralel 
2.2. Titularul activităților de curs Dana Petcu 
2.3. Titularul activităților de seminar  Dana Petcu 
2.4. Anul de studii 1 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DA 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs  2 3.3. seminar/laborator  1 
3.4. Total ore din planul de învățământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 14 
Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  48 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 8 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 48 
Examinări 6 
Tutorat  8 

3.7. Total ore studiu individual  118 
3.8. Total ore pe semestru 160 
3.9. Număr de credite 6 

 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Retele de calculatoare, Arhitectura calculatoarelor 
4.2. de competențe  Programare C 

 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului Sală de curs cu tablă și videoproiector 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Sală de laborator dotată corespunzător (Sistem de 

operare Linux, OpenMP si MPI instalate si conturi 
studenti la clusterul InfraGrid) 

 
 
 
 
6. Competențe specifice acumulate 
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Competențe profesionale ● Capacitatea de a identifica, proiecta, descrie un 

sistem de calcul paralel 
● Capacitatea de a implementa o aplicatie ce 

utilizeaza calculul paralel 
● Capacitatea de a utiliza sisteme de calcul paralel 

Competențe transversale  ● Capacitatea de a comunica cunoștințe referitoare la 
calculul paralel utilizat in diferite domenii de 
activitate 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea cu proiectarea, descrierea și implementarea 
aplicatiilor ce utilizeaza calculul paralel. 
 

7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): (1) să  prezinte caracteristicile unor 
sisteme paralele; (2) să descrie algoritmi, metode și tehnologii 
specifice calculului paralel; 
Ob. de abilitare (OAb): (1) să descrie si proiecteze aplicatii ce 
utilizeaza calculul parale; (2) să poată implementa un o aplicatie 
ce utilizeaza calculul paralel;  
Ob. Atitudinale (OAt): (1)  să argumenteze importanța calculului 
paralel pentru un specialist în domeniul IT 
 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
C1. (2h) Introducere: Calculatoare paralele, 
de ce calcul paralel, exemple de aplicatii, 
istorie scurta, a porta sau a nu porta. 
Performanta: surplus, metrice de 
performanta pentru sisteme paralele (OC, 
OAb1, OAt) 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

Slide-uri: 
http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.p
etcu/calcul/PC-1.pdf 

C2. (2h)  Metrici de performanta pentru 
programe paralele: model analytic, timp de 
executie, surplus, acceleratie, eficienta, cost, 
granularitate, scalabilitate, analiza 
asimpotica a performantei (OC, OAb1) 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

Slide-uri: 
http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.p
etcu/calcul/PC-2.pdf 

C3. (2h) Arhitectura: organizare logica – 
taxonomia Flynn taxonomy, SIMD, MIMD, 
comunicare; organizare fizica – context 
istoric, memorie partajata versus memorie 
distribuita (OC, OAb1) 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

Slide-uri: 
http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.p
etcu/calcul/PC-3.pdf 

C4. (2h) Arhitecturi si modele: organizare 
fizica – clasificarea bazata pe raza, 
multicore, cluster, grid, tendinte; modele 
timpurii, PRAM (OC, OAb1) 

Prelegere, conversatie, 
exemplificare 

Slide-uri: 
http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.p
etcu/calcul/PC-4.pdf 

C5. (2h)  Modele: arhitecturi bazate pe 
fluxuri de date, arhitecturi sistolice, modelul 

Prelegere, conversatie, 
exemplificare 

Slide-uri: 
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circuit, modelul graf, LogP si LogGP; 
paradigma transmiterii de mesaje; nivele de 
paralelism (OC, OAb1) 

http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.p
etcu/calcul/PC-5.pdf 

C6.  (2h)  Paralelism implicit – parallelism la 
nivel de instructiune. Procesoare pipeline, 
vectoriale si superscalare (OC, OAb1) 

Prelegere, conversatie, 
exemplificare 

Slide-uri: 
http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.p
etcu/calcul/PC-6.pdf 

C7. (2h)   Coerenta cacheurilor in sistemele 
multiprocesor. Retele de interconectare – 
clasificare, topologii, evaluarea statica si 
dinamica a retelor de interconectare  (OC, 
OAb1) 

Prelegere, conversatie, 
exemplificare 

Slide-uri: 
http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.p
etcu/calcul/PC-7.pdf 

C8. (2h)  Costuri de comunicare, mecanisme 
de rutare, tehnici de mapare, negocieri pentru 
raportul cost-performanta (OC, OAb1) 

Prelegere, conversatie, 
exemplificare 

Slide-uri: 
http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.p
etcu/calcul/PC-8.pdf 

C9. (2h) Concurenta si Pasii in designul 
algoritmilor paraleli:: concurenta in 
programele paralele, abordarile pentru 
asigurarea concurentei, nivelele de baza 
pentru concurenta; sarcini, procese si 
procesoare; pasi de design, descompunere – 
exemple simple si clasificare (OC, OAb1) 

Prelegere, conversatie, 
exemplificare 

Slide-uri: 
http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.p
etcu/calcul/PC-9.pdf 

C10. (2h) Descompunere si Orchestrare: 
recursiv, data, exploratoriu, speculativ si 
descompuneri hibride, orchestrare in 
modelele data-paralelm, spatiu de adresare 
partajat si transmitere de mesaje (OC, OAb1) 

Prelegere, conversatie, 
exemplificare 

Slide-uri: 
http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.p
etcu/calcul/PC-10.pdf 

C11 (2h)  Tehnici de mapare pentru 
balansarea incarcarii si metode de eliminare 
a surplusului: clasificarea maparilor, scheme 
pentru mapare statica, scheme pentru mapare 
dinamica, maximizarea datelor locale, 
suprapunerea calculelor cu interactiuni, 
replicare, interactiuni colective optimizate 
(OC, OAb1) 

Prelegere, conversatie, 
exemplificare 

Slide-uri: 
http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.p
etcu/calcul/PC-11.pdf 

C12 (2h) Emulare, planificare, sabloane: 
emularea arhitecturilor, problema planificarii 
taskurilor, algoritmi de planificare, 
balansarea incarcarii; sabloane - 
descompunerea sarcinilor, descompunerea 
datelor, sarcini de grup si ordonare, 
partajarea datelor, evaluarea designului (OC, 
OAb1) 

Prelegere, conversatie, 
exemplificare 

Slide-uri: 
http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.p
etcu/calcul/PC-12.pdf 

C13 (2h) Modele de algoritmi paraleli si 
algoritmi paraleli simpli: modele – date in 
paralel, graf de sarcini, gramada de sarcini, 
stapan-sclav, pipeline, hibride; aplicarea 

Prelegere, conversatie, 
exemplificare 

Slide-uri: 
http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.p
etcu/calcul/PC-13.pdf 
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modelului de date in paralel, calcule bazate 
pe blocuri constructive; retele de sortare 
(OC, OAb1) 
C14 (2h) Calcule paralele in analiza 
numerica: ecuatii neliniare, ecuatii neliniare, 
ecuatii diferentiale ordinare, dinamica 
computationala a fluidelor (OC, OAb1) 

Prelegere, conversatie, 
exemplificare 

Slide-uri: 
http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.p
etcu/calcul/PC-14.pdf 

Bibliografie 
[1] D.Petcu, Parallel processing (in Romanian), Editura Eubeea, Timisoara, 2001 
[2] Kontoghiorghes Erricos J. Handbook of Parallel Computing and Statistics, Chapman & Hall/CRC, Taylor & 

Francis Group, 2006 
[3] Mattson Timothy G., Sanders Beverly A., Massingill Berna L.Patterns for Parallel Programming, Addison- 

Wesley Professional, 2004  
[4] Dana Petcu. Parallel Numerical Algorithms. Mathematical Monographs 60 & 61, Printing House of University 

of Timisoara, 1996.  
[5] Wittwer Tobias. An Introduction to Parallel Programming, VSSD, Netherlands, 2006 
[6] Zbigniew, Czech, Introduction to parallel computing, Cambridge University Press, 2016 
 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ 
invățare 

Observații 

L1. (2h) OpenMP – Generalitati, mecanisme 
de baza si exemple simple (OAb2) 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

Studentii au acces la sinteza aferentă 
tematicii de laborator și la enunțurile 
problemelor recomandate spre 
rezolvare (din manual disponibil la 
http://staff.fmi.uvt.ro/~dana.petcu/cal
cul.htm). Cadrul didactic răspunde 
întrebărilor studenților și verifică/ 
evaluează modul în care studenții au 
rezolvat problemele.  

L2. (2h) OpenMP – Operatii matriceale  si 
studii de performanta (OAb2) 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

Idem 

L3. (2h) OpenMP – Sortare  si studii de 
performanta (OAb2) 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

Idem 

L3. (2h) OpenACC – generalitati, exemple 
simple si operatii matriceale (OAb2) 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

Idem 

L5. (2h) MPI – Generalitati, mecanisme de 
baza si exemple simple (OAb2) 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

Idem 

L6. (2h) MPI – Operatii matriceale si studii 
de performanta (OAb2) 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

Idem 

L7. (2h) MPI – Rezolvarea sistemelor 
liniare si studii de performanta (OAb2) 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

Idem 

Bibliografie 
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1. Karniadakis George E., Kirby Robert M. Parallel Scientific Computing in C++ and MPI, Cambridge 

University Press, 2003. 
2. Barbara Chapman, Gabriele Jost, Ruud van van der Pas, Using OpenMP: Portable Shared Memory Parallel 

Programming (Scientific and Engineering Computation), MIT Press, 2007 
3. John Cheng, Max Grossman, Ty MecKercher, Professional CUDA C Programming, Wiley, 2014 

 
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 calculului paralel. Abilitatea de a identifica, 
proiecta, implementa și analiza aplicatii care utilizeaza calculul paralele este esențială pentru obtinerea 
unui raspuns in timp util in cazul unor aplicatii stiintifice sau comerciale complexe. 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 problemelor asociate 
cu calculul paralel si a solutionarii 
acestora (OC) 

Examen scris în sesiunea 
de examene 

50% 

10.5. 
Seminar/laborator 

● Capacitatea de a proiecta si 
programa o aplicatie ce utilizeaza 
calculul paralel (OAb) 

Evaluare orala a 
proiectului software (tema 
semestriala) 

50% 

10.6. Standard minim de performanță 
Standard minim (cunoștințe și aptitudini necesare pentru nota 5) 

● Capacitate de a scrie o aplicatie simpla ce utilizeza calculul paralel.  
● Intelegerea principiilor de baza a calculului paralel. 

 

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 una din cele doua probe (scris sau oral), cu excepția cazului în care studentul 
dorește să susțină ambele probe. 

Obs: Studenții pot participa la orele de consultații (2 module/săptămână conform planificării stabilite la începutul 
semestrului) în cadrul cărora titularul de curs și laborator răspunde întrebărilor studenților și oferă explicații 
suplimentare legate de conținutul cursului, aplicațiile de la laborator și teme.   

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
20.09.2020                                 Prof.  Dr. Dana Petcu              Prof. Dr. Dana Petcu  
 
 
Data completarii      Semnătura directorului de departament  
       


