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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
FACULTATEA  de INGINERIE 
DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ, MECATRONICĂ şi ŞTIINŢA CALCULATOARELOR 
Domeniul de studii CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 
Ciclul de studii Licenţă  
Programul de studii/ Calificarea Tehnologia informaţiei 
 
 

REZUMATELE  FIŞELOR DISCIPLINELOR 
 

Anul de studiu: I 
 
Disciplina: Analiză matematică  
Titular disciplină: Conf. univ. dr. Mocanu Marcelina Cristina 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 2x14=28 1x14=14 - - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
CAPITOLUL I. Şiruri şi serii de numere reale- Mulţimea numerelor reale.  Şiruri de numere 
reale: limita unui şir, şir convergent, şir fundamental.  Dreapta reală încheiată. Serii numerice- 
condiţii necesare, condiţii suficiente de convergenţă.  Operaţii cu serii. Criterii de convergenţă 
pentru serii cu termeni pozitivi. Criteriul rădăcinii, criteriul raportului. Serii de puteri. 
CAPITOLUL II. Funcţii de mai multe variabile. Limite şi continuitate -Spaţiul euclidian nR . 
Reprezentarea punctelor şi vectorilor în spaţiul tridimensional. Produs scalar, normă şi distanţă în 

nR .  Şiruri de elemente din nR . Funcţii vectoriale de o variabilă reală. Limită şi continuitate într-un 
punct pentru funcţii de n  variabile. Limita după o direcţie. Limite iterate. Calculul limitelor cu 
ajutorul coordonatelor polare (în plan), respectiv sferice ( în spaţiu). 
CAPITOLUL III. Funcţii diferenţiabile –Derivate parţiale (într-un punct şi pe o mulţime). 
Derivata după o direcţie. Operatori diferenţiali în teoria câmpurilor: gradient, divergenţă, rotor.  
Matrice jacobiană. Determinant funcţional, Derivate parţiale de ordin superior.  Diferenţiala 
funcţiilor de mai multe variabile. Condiţii de diferenţiabilitate.  Aplicaţii ale diferenţialei în calculul 
cu aproximări.  Diferenţierea şi derivarea funcţiilor compuse. Diferenţiale şi derivate de ordin 
superior. 
CAPITOLUL IV. Formula lui Taylor. Extreme locale ale funcţiilor de mai multe variabile-
Formula lui Taylor pentru funcţii de o variabilă. Aplicaţii în determinarea extremelor locale. 
Formula lui Taylor pentru funcţii de mai multe variabile. Teorema lui Fermat pentru funcţii de mai 
multe variabile.  Extreme locale ale funcţiilor de mai multe variabile. Studiul punctelor de extrem 
cu ajutorul diferenţialei a doua. 
CAPITOLUL V. Integrarea funcţiilor de o variabilă-Primitive. Integrala Riemann, Integrale 
improprii de speţa I şi de speţa a doua. Studiul convergenţei. Transformarea Laplace. 
CAPITOLUL VI. Integrale curbilinii- Curbe plane şi în spaţiu. Ecuaţii parametrice. Element de 
arc.  Integrala curbilinie de speţa I. Definiţie, aplicaţii, Integrala curbilinie de speţa a doua. Lucru 
mecanic,  Independenţa de drum a integralelor curbilinii de speţa a doua.  
CAPITOLUL VII. Integrale multiple- Noţiunea de arie a unei suprafeţe plane. Volumul unui 
cilindroid. Integrala dublă. Definiţie, proprietăţi, exemple, Descompunerea unei integrale duble în 
integrale simple. Schimbări de variabile.   Aplicaţii ale integralei duble : calculul ariilor şi 
volumelor, calculul coordonatelor centrului de greutate şi momentelor de inerţie ale unei plăci 
neomogene, flux magnetic, Formula lui Green. Aplicaţii,  Integrala triplă. Definiţie, proprietăţi.,  
metode de calcul, aplicaţii. 
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III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: Prelegerea, problematizarea, demonstraţia 
(utilizând software matematic,  resurse web), exerciţiul, conversaţia euristică, învăţarea prin 
descoperire, munca independentă şi pe grupe.  
 
IV. Forma de evaluare: Evaluare finală-Examen scris şi oral (50%); Evaluare continuă-evaluarea 
răspunsurilor la seminarii, temă de casă (50%) 
 
V. Bibliografie 
1.M. Mocanu,  - Matematici aplicate 1 (Analiză matematică), Editura Alma Mater, Bacău, 2007.  
2. M. Roşculeţ- Analiză matematică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979. 
3. O. Stănăşilă- Analiză matematică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981. 
4. *** (Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului, Universitatea din Bucureşti), 1- Analiză matematică, 
vol. 1 şi vol.2, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980. 
5. S. Chiriţă- Probleme de matematici superioare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1989. 
6. V. Postolicǎ, G. Spǎtaru-Burcǎ -Analizǎ Matematicǎ, probleme, Editura MatrixRom, Bucureşti, 
2002. 
 
 
 
Disciplina: ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI DIFERENŢIALĂ 
Titular disciplină: Conf.univ.dr. Gîrţu Manuela 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 2x14=28 1x14=14 - - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
1. Spaţii vectoriale 

- Definiţia spaţiilor vectoriale, proprietăţi, exemple 
- Dependenţa liniară a sistemelor de vectori 
- Baze ale unui spaţiu vectorial 
- Spaţii vectoriale izomorfe 
- Spaţii vectoriale euclidiene reale 
- Ortogonalitate. Procedeul de ortogonalizare Gram-Schmidt 
- Subspaţii vectoriale 

 
2.Transformări liniare 

- Definiţia transformărilor liniare, proprietăţi, exemple 
- Nucleul şi imaginea unei transformări liniare 
- Matricea asociată unei transformări liniare 
- Vectori şi valori proprii ai unui endomorfism 
- Forma diagonală a unui endomorfism 

 
3.Forme biliniare. Forme pătratice 

- Definiţia formelor biliniare,proprietăţi,exemple 
- Reducerea formelor pătratice la forma canonică 
- Signatura unei forme pătratice reale 
-  

4.Vectori liberi 
- Definiţii. Notaţii 
- Spatiul vectorial al vectorilor liberi 
- Produsul scalar a doi vectori 
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- Produsul vectorial a doi vectori 
- Produse a trei vectori 

 
5. Dreapta şi planul în spaţiu 

- Ecuaţiile dreptei în spaţiu 
- Ecuaţiile planului în spaţiu 
- Unghiuri în spaţiu 
- Distanţe în spaţiu 

 
6. Conice  pe ecuaţii reduse 

- Cerc, elipsă, hiperbolă, parabolă (definiţie, ecuaţie, reprezentare) 
- Intersecţia dintre o dreaptă şi o conică 

 
7. Cuadrice pe ecuaţii reduse 

- Sfera, elipsoidul, hiperboloidul cu o pânză, hiperboloidul cu două pânze, paraboloidul 
eliptic, paraboloidul hiperbolic 

- Intersecţia unei cuadrice cu o dreaptă sau cu un plan 
 

8. Curbe în spaţiu 
- Definiţia analitică a curbelor 
- Reperul  Frenet asociat unei curbe în spaţiu 
- Formulele lui Frenet pentru o curbă în spaţiu 
- Curbura şi torsiunea unei curbe în spaţiu 

 
9. Suprafeţe 

- Definiţia analitică a suprafeţelor 
- Planul tangent într-un punct al suprafaţei. Normala la o suprafaţă 
- Prima formă fundamentală a unei suprafeţe 
- Forma a doua fundamentală a unei suprafeţe 
- Curburi principale. Curbură totală. Curbură medie 

 
IV. Forma de evaluare: Evaluare finală-Examen scris şi oral (70%); Evaluare continuă-evaluarea 
răspunsurilor la seminarii, temă de casă (30%) 
 
V. Bibliografie 

1. S. Chiriţă –Probleme de matematici superioare, E.D.P., Bucureşti,1989 
2. M.Gîrţu, V.Blǎnuţǎ – Matematici aplicate II, Editura Alma Mater, Bacǎu, 2007 

   3. M.Gîrţu, A. M. Patriciu - Algebră liniară, geomerie analitică, geometrie diferenţială, ecuaţii 
diferenţiale, Editura Tehnica-Info Chişinău, 2006 
 
 
 
Disciplina: CHIMIE 
Titular disciplină: Ş.L.dr.ing. Ana-Maria ROŞU 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 2x14=28 - 1x14=14 - 5 
 
II. Conţinutul disciplinei:  

1. Noţiuni fundamentale. Substanţe. Atomi. Elemente. Legile chimiei 
2. Structura atomului. Modele atomice 
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3. Sistemul periodic. Variaţia proprietăţilor fizice şi chimice în funcţie de aşezarea elementelor 
în sistemul periodic 

4. Legături chimice. Legături intramoleculare. Legături intermoleculare 
5. Combinaţiile anorganice. Tipuri de reacţii chimice 
6. Soluţii. Prezentarea concentraţiilor soluţiilor 
7. Combustibili 
8. Coroziunea. Metode de protecţie 

 
IV. Forma de evaluare: Evaluare finală-Examen prin test grila (60%); Media testelor de evaluare 
de pe parcursul semestrului şi Prezentare portofoliu cu lucrări de laborator (40%) 
 
V. Bibliografie 

1. Miron N.D., Chimie Anorganică – Note De Curs, Ed. Alma Mater, Bacău, 2007 
2. Miron N.D., Dospinescu A.M., Chimie Anorganică – Tehnici De Laborator, Ed. Alma 

Mater, Bacău, 2007  
3. Miron N.D., Nistor I.D., Chimie Generală – Aplicaţii, Ed. Tehnica Info Chişinău, 2006 
4. Miron N.D., Nistor I.D., Chimie Generală Şi Bioanorganică (Note De Curs), Ed. Tehnica 

Info, Chişinău, 2006 
 
 
 
Disciplina: PROGRAMAREA CALCULATOARELOR ŞI LIMBAJE DE PROGRAMARE I 
Titular disciplină: Șef lucrari dr. ing. Pruteanu Eusebiu 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 2 x 14 = 28  1 x 14 = 14 - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
1. Introducere în gândirea algoritmică şi limbajele de programare. Ciclul de dezvoltare al unui 

program. 
2. Noţiunea de algoritm. Definiții, caracteristici, proprietăţi. Reprezentarea algoritmilor prin 

simboluri grafice (scheme logice) şi pseudocod. Structura unui program C/C++; Setul de 
caractere.  

3. Tipuri de date ( Constante numerice; Constante de tip character;  Constante definite prin 
indentificatori); Declaraţii de variabile: Tipuri de variabile; 

4. Operatori şi expresii: (Operatori şi expresii aritmetice,  relaţionale, logice, de atribuire, la nivel 
de bit, de incrementare şi decrementare, de adresare, de secvenţiere; Operatorul sizeof;. 
Operatorul conditional; Conversii de tip (cast);) 

5. Tipuri derivate: (tablouri); Tablouri uni şi multidimensionale; Tablouri de şiruri de caractere; 
6. Instrucţiuni C. Implementarea Structurilor de Control (secventiale, de decizie, repetitive, 

secventiale, etc.); Instrucţiunea vidă, expresie şi compusă; Instrucţiuni de selectare, de repetare, 
de salt 

7. Noţiunea de pointer; Declararea şi definirea pointerilor; Operaţii cu pointeri; Tablouri şi pointeri 
8. Noţiunea de funcţie.  Definirea, declararea şi apelul funcţiilor C/C++; Transferul parametrilor 

prin valoare şi referinţă; Funcţii predefinite; Funcţii predefinite pentru tastatură; 
9. Fişiere şi operaţii cu fisiere. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prezentarea orală şi cu ajutorul videoproiectorului, a cunoştinţelor, 

demonstraţiilor şi exemplelor îmbinată cu prezentare scrisă la tablă. 
Laborator Realizarea de exemple concrete împreună cu studenții  
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IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examene 
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect) 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare si examen 

 
V. Bibliografie 
01.  Pruteanu E., Anghelut Marius, Limbaje de programare şi Programarea Calculatoarelor. Ghid 
practic. 
02. Kris Jamsa, Lars JKlander Totul despre C si C++. Manul fundamental de programare. 
03.  Emanuela Cerchez, Marinel Șerban Programarea în limbajul C/C++ pentru Liceu. Ed. 
Polirom,1999 
 
 
Disciplina: ETICA SI COMUNICARE TEHNICA 
Titular disciplină: şef lucr. dr. ing. Ionel OLARU 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 1x14=14 1x14=14 - - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
11. ETICA(4h) 
1.1 Noțiuni de etică aplicată. 
1.2 Etica economică. 
1.3 Etica şi comunicarea. 
1.4 Etica profesională. 
2. TEHNICI DE PREZENTARE(6h) 
2.1 Analiza de început; Scopul prezentării;Cadrul prezentării. 
2.2 Studierea auditorului,Tipuri de asistenţă;Ce ştie auditoriul fără să i se spună nimic,Întrebări 
care-i vin publicului în minte, Publicul are nevoie de pauză - dar când? Participanţii dificili. 
2.3 Pregătirea şi planificarea; Planuri şi note; Repetiţia. 
2.4 Prezentarea informațiilor vizuale; Datele statistice, Graficele coloană sau bară, Graficele liniare; 
Graficele disc; Pictogramele şi hărţile, Informaţii nestatistice  
2.5 Mijloacele audio-vizuale; Tablele albe sau negre; Flipchart-ul; Retroproiectoarele; Proiectorul 
de diapozitive; Prezentările video, Prezentările computerizate; Banda audio; Modele, machete şi 
obiecte reale; Pliantele  
2.6 Ziua prezentării; Înainte de a pleca; La sosire; Instalarea echipamentului; Controlează-ţi 
emoţiile  
2.7 Susţinerea prezentării; Primele 90 de secunde sunt hotărâtoare;Poziţia corpului, prezenţa şi 
controlul de sine; Gesturile; Vocea  
2.8 Încheierea prezentării; Timpul întrebărilor; Întrebări neplăcute; După prezentare; Idei de aur 
pentru viitoarea ta prezentare. 
3.TEHNICI DE COMUNICARE TEHNICA(4h) 
3.1 Scurt istoric; Ce este comunicarea(definiție); Particularitățile comunicării; Tipuri de comunicare 
socială  
3.2 Evoluţia mijloacelor tehnice de comunicare; Telecomunicaţiile; Telegraf şi telefon: 
comunicarea prin fir; Radiodifuziune şi televiziune: Comunicarea pe calea undelor; Reţelele de 
telecomunicaţii; Noile mijloace de comunicare. Informatica; Noile tehnologii.  
3.3 Comunicarea verbală; Comunicarea nonverbală; Comunicarea scrisă. 
3.4 Căutarea unui loc de muncă. Secretele unui bun CV;Scrisoarea de prezentare;Interviul de 
angajare; Testele; Întrebări importante. 
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3.5 Internet – ce este şi la ce ajută; Reţele de calculatoare; Medii fizice; Topologii de reţea; 
Echipamente de reţea; Protocoale.  
3.6 Poşta electronică; Adrese de poştă electronică; Folosirea poştei electronice; Webmail; Liste de 
discuţii; Alte lucruri despre poşta electronică. 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
 Curs Se utilizează metode mixte: expunere libera, prelegere, dezbatere, analizã si interpretare, scris 
si desene la tabla, prezentare computerizata. Tematici de dezbatere in format PBL.  
Cursul în format electronic este transmis studentilor. Lucrarile de seminar se executa dupa 
indrumarul de seminar.  
 
IV. Forma de evaluare: 
Tip de activitate (Examen, Colocviu, Verificare pe parcurs) C 

 Criterii de evaluare Metode de 
evaluare 

Pondere din 
nota finală 

Standard minim 
de performanţă 

Curs - - - - 
Seminar Proba practică 

la videoproiector cu 
realizarea de comunicări 
tehnice şi prezentări. 

Studentul știe să 
realizeze prezentări 
eficiente şi să 
comunice bine. 

100% Minim nota 5 

 
Bibliografie  
1.Ron Hof,Regulile unei prezentări de succes,Ed. Curtea Veche, Bucuresti 2002; 
2.A. Leigh, M. Maynard, Prezentarea perfectă, Ed. Naţional,Bucureşti, 1998 
3.N Cojocaru (Traducere), Cum să faci prezentări eficiente, Ed. Rentrop & Straton, Bucureşti 1999 
4.Gisele Commarmond Alain Exiga, Arta de a comunica si de a convinge,Ed Polirom,Iasi, 2003 
5.Miroiu,Adrian, Etica aplicata, Ed Alternative, Bucuresti,1995 
6. Williams, Bernard, Introducere in etica, Ed Alternative, Bucuresti,1995 
 
 
Disciplina:  Informatică Aplicată 1 
Titular disciplină: şef lucr. dr. ing. Ionel OLARU 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 2x14=28  1x14=14 - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Curs 
Utilizarea computerului: înțelegerea termenului de Tehnologia Informației, hardware, software și 
licențe; lucrul cu Desktop și pictograme, lucrul cu ferestre, Instrumente și setări; lucrul cu text; 
imprimarea; noțiuni de bază despre fișiere și directoare; organizarea fișierelor și directoarelor; 
stocare și arhivare; concepte de bază despre rețele; accesarea unei rețele; protejarea datelor și 
dispozitivelor; Malware; noţiuni despre sănătate și ecologie în lucrul cu calculatorul. 
Instrumente Online: concepte cheie; securitate și siguranță; utilizarea unui browser web; 
instrumente și setări; preferințe (bookmarks); rezultate; căutare informaţii online; evaluarea 
informației; copyright, protecția datelor; comunități online; instrumente de comunicare; concepte de 
bază despre e-mail; trimiterea/primirea mesajelor, instrumente și setări, organizarea mesajelor şi 
utilizarea calendarelor. 
Editare de text (avansat):  formatare text, paragrafe, stiluri, coloane, tabele; referinţe, etichete, 
note de subsol și de final; cuprinsuri și indexuri; semne de carte și referințe încrucișate; utilizarea 
câmpurilor, formulare, şabloane, îmbinare corespondență, creare legături și încorporare obiecte, 
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automatisme; urmărirea modificărilor și revizuiri, documente master, securitate şi pregătire 
imprimare. 
Calcul tabelar (avansat):  formatare celule, foi de calcul; utilizarea funcțiilor și formulelor; crearea 
şi formatarea graficelor; utilizare, sortare şi filtrare tabele; crearea scenariilor; validare și audit; 
creșterea productivității prin: denumire celule, lipire specială, şabloane, legături, obiecte încorporate 
și import, automatisme; lucrul în echipă: urmărire modificări și revizuire şi securitate. 
Baze de date (avansat):  dezvoltarea și utilizarea unei baze de date; tabele și relații: 
câmpuri/coloane, relații și alăturări, tipuri de interogări, prelucrarea unei interogări; formulare 
controale; rapoarte controale, prezentare; creşterea productivităţii: legături, import, automatisme. 
Prezentări (avansat):  planificarea prezentării, auditoriu și locație, design, conținut și aspect; 
Coordonator de diapozitive (Slide Master), şabloane, formatarea obiectelor desenate, formatarea 
imaginilor, lucrul cu obiecte grafice; utilizarea graficelor; utilizarea diagramelor; multimedia, filme, 
sunet animaţii; creșterea productivității: crearea legăturilor și lucrul cu obiecte încorporate, import, 
export date; gestiunea prezentărilor, prezentări particularizate, setări legate de rularea prezentării, 
controlul rulării prezentării. 
Editare de imagini: concepte de bază despre imagini, imagini digitale, formate grafice, culori;  
capturarea imaginilor; crearea imaginilor, setări, creşterea productivităţii; lucrul cu imagini: 
selecţie, manipulare, straturi, text, efecte şi filtre; desenare şi pictură, instrumente, imprimarea 
imaginilor. 
Securitate IT: amenințări legate de date; valoarea informației; securitate personală; securitatea 
fișierelor; malware, definiţii şi funcţii, tipuri, protecţie; securitate reţele, conexiune rețele, securitate 
rețele wireless, controlul accesului la date, utilizarea în siguranță a Internetului: navigarea pe 
internet, reţele sociale, e-mail, mesagerie instantanee, managementul datelor în condiții de 
siguranţă, realizarea de back-up a datelor în condiții de siguranță, distrugerea în siguranță a datelor 
și dispozitivelor. 
Editare WEB: concepte Web, termeni cheie, publicarea unei pagini web, aspecte legale; 
fundamente în utilizarea limbajului HTML, crearea pagini Web: proiectare, utilizarea aplicaţiei, 
creşterea productivităţii, introducerea şi formatarea textului, formatarea paragrafelor, formatarea 
paginii, legături, tabele; utilizarea obiectelor grafice şi a formularelor;  stiluri, concepte CSS, 
utilizare CSS; publicare şi verificare website. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs - Se utilizează metode mixte: expunere libera, prelegere, dezbatere, analizã si interpretare, scris 
si desene la tabla, prezentare computerizata. Tematici de dezbatere in format PBL.  
Cursul în format electronic este transmis studenților. Lucrările de laborator se executa după 
îndrumarul de laborator.  
 
IV. Forma de evaluare:  
Tip de activitate (Examen, Colocviu, Verificare pe parcurs) C 

 Criterii de 
evaluare 

Metode de 
evaluare 

Pondere din 
nota finală 

Standard minim 
de performanţă 

Curs - - - - 
Laborator Proba practica 

pe calculator. 
Studentul știe sa 
rezolve teste de 
minimum cinci 
aplicații pentru 
fiecare din cele 
9 module. 

100% Minim nota 5 

 
Bibliografie  

1. Dragoi DD s.a. Utilizarea calculatorului, Ed. Alma Mater, Bacau,2007; 
2. Baltac V s.a, ECDL Start în 22 de lecţii şi 100 de simulări Editura Andreco 2002 
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3. Baltac V s.a, ECDL- Excel, Acces, PowerPoint în 20 de lecţii şi 75 de simulări Editura 
Andreco 2003 

4. *** Manuale acreditate ECDL - http://www.euroaptitudini.ro/certificari.php?id=132 
5. Schnakovszky, C., Baze de date, Universitatea Bacău, 2000… 

 
 
 
Disciplina: FIZICA 1 
Titular disciplină: Prof.univ.dr.ing. Marius Stamate 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I  2x14=28  2x14=28 - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
  
Capitolul 1. Introducere.  - 4 ore 
     
1.1.Obiectul fizicii. 
1.2.Mărimi fizice. Operaţia de măsurare.      
1.3.Sisteme de unităţi.         
1.4.Sistemul internaţional de unităţi (SI).      
1.5.Unităţi care nu fac parte din sistemul internaţional.  
1.6.Multiplii şi submultiplii pentru unităţile SI.   
1.7.Analiza dimensională a formulelor fizice.    
1.8.Vectori, scalari şi operatori.       
 
 Capitolul 2. Elemente de mecanică clasică. - 6 ore  
 
2.1.Obiectul mecanicii.    
2.2.Elemente de mecanică newtoniană.  
2.2.1.Mişcarea şi sistemele de referinţă.  
2.2.2.Mişcarea punctului material.   
2.2.3.Legile dinamicii. 
2.2.4.Lucrul mecanic şi energia cinetică în cazul punctului material. 
2.2.5.Forţe conservative. Energia potenţială a punctului material. 
2.2.6.Legătura dintre lucrul mecanic şi energia potenţială. 
2.2.7.Ansamble de puncte materiale. 
2.2.8.Impulsul şi conservarea acestuia. 
2.2.9.Caracteristici ale mişcării de rotaţie. 
2.2.10.Momentul de inerţie şi energia cinetică de rotaţie.      
  
 Capitolul 3. Fizica fluidelor.  - 6 ore 
 
3.1.Caracteristici generale ale fluidelor. 
3.2.Mecanica fluidelor. 
3.2.1.Statica fluidelor perfecte. 
3.2.2.Cinematica fluidelor perfecte. 
3.2.3.Dinamica fluidelor perfecte. 
3.2.4.Elemente de dinamica fluidelor reale. 
3.3.Teoria cinetico-moleculară a gazelor. 
3.3.1.Formula fundamentală a teoriei cinetico-moleculare a  gazului ideal. 

http://www.euroaptitudini.ro/certificari.php?id=132
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3.3.2.Energia internă a gazului ideal. 
3.3.3.Drumul liber mediu al moleculelor. 
3.3.4.Fenomene de transport în gaze. 
3.3.5.Gazele reale. Ecuaţia lui Van der Waals.  
  
Capitolul 4. Noţiuni de termodinamică.  - 6 ore 
 
4.1.Noţiuni fundamentale. 
4.2.Principiul zero al termodinamicii. Temperatura. 
4.3.Principiul întâi al termodinamicii.  
4.4.Aplicaţii ale principiului întâi al termodinamicii la gazele perfecte. 
4.5.Principiul doi al termodinamicii. 
4.6.Entropia în transformările reversibile şi ireversibile. 
4.7.Variaţia entropiei în sisteme izolate. 
4.8.Principiul trei al termodinamicii. 
4.9.Funcţii caracteristice în termodinamică. 
 
             Capitolul 5. Electromagnetism.  - 6 ore 
 
5.1.Sarcina electrică. Încărcarea electrostatică a corpurilor. 
5.2.Legea lui Coulomb. 
5.3.Câmpul şi potenţialul electric. 
5.4.Dipolul electric în câmp electric.  
5.5.Teorema lui Gauss. 
5.6.Polarizarea dielectricilor şi vectorul polarizaţie electrică. 
5.7.Vectorul inducţie electrică. 
5.8.Susceptivitatea electrică. 
5.9.Curentul electric. 
5.10.Legea conservării sarcinii electrice. 
5.11.Tensiunea electromotoare. 
5.12.Legea lui Ohm. 
5.13.Legea interacţiunii elementelor de curent. 
5.14.Câmpul magnetic. Formula lui Biot-Savart-Laplace. 
5.15.Teorema lui Ampere. 
5.16.Natura solenoidală a câmpului magnetic. 
5.17.Curentul de deplasare. 
5.18.Legea inducţiei electromagnetice. 
5.19.Ecuaţiile lui Maxwell. 
5.20.Unde electromagnetice. 
5.21.Energia câmpului electric şi magnetic. 
5.22.Curentul alternativ. 
 
  
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Prelegerea, însoţită de argumentări, motivaţii şi explicaţii, conversaţia frontală şi demonstraţia, 
utilizarea platformei e-learning http://spic.ub.ro 
Inițierea, rezolvarea de probleme practice, observarea, experimentarea, problematizarea, 
familiarizarea principalele noțiuni de fizica clasică 
 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Examen – Evaluare sumativa (Evaluare laborator, evaluare parțială, online) 
 
 

http://spic.ub.ro/
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V. Bibliografie 
1. GH.CĂLUGĂRU, I.VASCAN şi alţii  - Fizica. Teorie şi aplicaţii, Universitatea Bacău, 1994 
2. D.HALLIDAY, R.RESNIEK – Fizica, vol.1 şi 2, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1975 
3. T.COSMA şi alţii  - Mecanică fizică, acustică şi căldură, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1976 
4. F.W SEARS, M.W.ZEMONSKY, H.D.YOUNG - Fizica, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983 
5. T. CREŢU – Fizica, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982 
6. N. BĂRBULESCU – Fizica, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982 
 
 
 
 
Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT 1 
Titular disciplină: Asistent drd. Pavel Silviu 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Lucrări 
practice 

Proiect 

I - - 1x14=14 - 1 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor şi/sau priceperilor motrice de bază şi utilitar 
aplicative prin intermediul exerciţiilor cu caracter atletic. 
Învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor şi/sau priceperilor motrice de bază şi utilitar 
aplicative prin intermediul exerciţiilor specifice jocurilor sportive (Baschet, Fotbal, Handbal, Volei, 
Tenis de masă, Badminton). 
Învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor şi/sau priceperilor motrice de bază şi utilitar 
aplicative prin intermediul parcursurilor aplicative şi jocurilor dinamice.  
Activități de turism sportiv. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Lucrări practice, cu participarea activă a studenţilor, cadrul didactic explicând, demonstrând şi 
corectând execuţiile studenţilor. 
 
IV. Forma de evaluare: Verificare 
 
V. Bibliografie 

1. Acsinte A. ,  Jocuri şi activităţi dinamice de timp liber, Ed. Performantica, Iaşi, 2007; 
2. Balint Gh., Jocurile dinamice – o alternativă pentru optimizarea lecţiei de educaţie fizică cu 

teme din fotbal în învăţământul gimnazial, Editura Pim, Iaşi, 2009; 
3. Ciocan V. C., Baschet – Îndrumar metodico – practic, Editura Alma Mater, Bacău, 2004; 
4. Balint Gh., Bazele generale ale fotbalului Editura Pim, Iaşi, 2008; 
5. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- o alternativă pentru un nou stil de viaţă al adolescentelor, 

Ed. Pim, Iaşi 2008; 
6. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- strategii pentru optimizarea fitnessului, Ed. Pim, Iaşi 
2008; 

7. Mârza Dănilă Dănuţ N., Teoria educaţiei fizice şi sportului. Curs pentru studenţii                
specializărilor Educaţie fizică şi sportivă şi Sport şi performanţă motrică, Editura PIM, Iaşi, 2006; 

       8.   Şufaru C., Handbal III, Editura Pim, Iaşi, 2006. 
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Disciplina: Engleză tehnică 1 
Titular disciplină: Conf. univ.dr. Ioan Sava 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 - 2x14=28 - - 2 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
S 1  

Prezentarea condițiilor de desfășurare a seminarului. Test de evaluare inițială pentru 
stabilirea  nivelului de competență lingvistică in limba engleză. 

S 2,3,4  
o Material types 
o Steel 
o Present Tenses 

S 5,6,7  
 

o Non-ferrous metals 
o Polymers 
o Past tenses 

S 8,9,10  
o Minerals and ceramics 
o Concrete 
o Ways of Expressing Future 
o Some phrases for Academic Presentation  

S 11,12,13,   
o Material properties1,2  
o Conditionals 
o Some Phrases for Academic Writing 

S 14    Colocviu 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: expunerea, conversaţia, problematizarea, 
dezbaterea,  traducerea în/din limba engleză. 
 
IV. Forma de evaluare: colocviu 
Criterii de evaluare 
1) calitatea răspunsurilor la examen / colocviu / verificare: 50% 
2) nivelulul de participare la desfășurarea seminarului: 10% 
3) calitatea și cantitatea  cunoștințelor acumulate curent: 20% 
4) calitatea activitatăților aplicative/temelor pentru acasă: 20% 
 
V. Bibliografie 
1) Brieger, Nick & Pohl, Alison, Technical English. Vocabulary and Grammar, Summertown 
Publishing. 
2) Eisenbach, Iris, English for Materials Science and Engineering. Exercises, Grammar, Case 
Studies, Vieweg Teubner, 2011.    
Glendinning, Eric, Glendinning, Norman: Oxford English for Electrical and mechanical 
Engineering, Oxford University Press, 1995. 
3) Quirk, R., Greenbaum, S et al., A Comprehensive Grammar of the  English  Language, 
Longman, 1985 
4) Leech, G., A Communicative Grammar of English, Longman, 1985 
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5) Huddleston, R., et.al, The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge University 
press, Cambridge, 2012. 
 
Disciplina: FRANCEZA TEHNICA 1 
Titular disciplină: conf. univ. dr. Emilia Munteanu 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I  2x14=28 - - 2 
 
II. Conţinutul disciplinei:  

1. Prise de contact. Engager une conversation téléphonique Le système verbal. Les formes. Les 
marques du nombre et de la personne. Les désinences des formes personnelles 

2. Transitif et intransitif. Prise de contact (II). Accueillir dans l’entreprise 
3. A la croisée des cultures. Temps, modes, cultures 
4. L'indicatif et ses temps. Voyage. S’informer sur le lieu de destination. Se déplacer en ville. Trouver 

le bon chemin 
5. Prendre Rendez-vous. Changer de rendez-vous. Communiquer son emploi du temps. Le 

conditionnel et ses temps 
6. Découvrir l’entreprise. Comparer des performances L'impératif. L'infinitif: présent, composé. Les 

participes. L'accord du participe passé 
7. La règle du "si" conditionnel.  Chercher les opportunités 
8. Repartir les tâches. Aménager  l’espace de travail. Résoudre les conflits de travail. La concordance 

des temps à l'indicatif. 
9. Le nom. Le substantif et le nom propre. Le genre des substantifs. Le nombre. Travailler à l’étranger 
10. L'adjectif qualificatif. Le genre et le nombre. L'accord. Les degrés d'intensité et de comparaisons. 

Prise de parole. 
11. Recherche d’emploi.  Consulter les offres d’emploi. Expliquer les motivations.  
12. Passer un entretien d’embauche. 
13. L'adjectif qualificatif. Le genre et le nombre. L'accord. Les degrés d'intensité et de comparaisons. 

Prise de parole. 
14. Points de vue : 

Lutter contre le chômage 
Faire face à la mondialisation 
Faire un tour de la presse 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
onversatia, explicatia, invatarea pe suport bibliografic 
Exercitii de transformare, substitutie, folosirea codului scris si a celui oral 
 
IV. Forma de evaluare: Verificare 
Evaluare continua pe parcursul semestrului, lucrari- 25% 
Evaluare scrisa finala – 75% 
 
V. Bibliografie 

1. *** Le Nouveau Petit Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1996  
2. Agrigoroaiei, V., Eléments pour une morphosyntaxe du verbe français, Ed. Fundaţiei Axis, 

Iaşi, 1994. 
3. Alméras, Jacques, Pratique de la communication, Larousse, 1978 
4. Chamberlain, A., Steele, R., Guide pratique de la communication, Didier, Paris, 1991  
5. Danaila Sorina, Examenele DELF si DALF, Polirom, Iasi, 2006 
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Anul de studiu II 
 
 
Disciplina: METODE NUMERICE 
Titular disciplină: Prof.univ.dr., Talmaciu Mihai 
 
Tehnologia Informației 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I 2x14=28  2x14=28 - 5 
 
II. Conţinutul disciplinei:  

1.  Rezolvarea numerică a sistemelor liniare de ecuaţii algebrice şi inversarea matricelor.  
Aspecte teoretice generale. Metoda Gauss. Convergenţa şi ordinul metodei. Metode 
iterative. Convergenţa. Metodele iterative Jacobi şi Gauss-Seidel. Convergenţa lor. 

2. Rezolvarea numerică a ecuaţiilor (sistemelor de ecuaţii) algebrice neliniare.  
Metode elementare (metoda înjumătăţirii intervalului, metoda coardei, metoda 
tangentei). Aspecte teoretice generale. Convergenţa metodei coardei şi a tangentei. Metoda 
Lobacevski pentru determinarea rădăcinilor unui polinom. 

3. Rezolvarea numerică a problemelor algebrice de valori şi vectori proprii.  
Aspecte teoretice generale. Algoritmul Jacobi. Convergenţa algoritmului. 
Algoritmul Givens pentru calculul valorilor proprii ale unei matrice tridiagonale. 
Algoritmi de calcul pentru determinarea valorilor şi vectorilor proprii ale matricelor 
nehermitiene. 

4. Elemente privind aproximarea şi interpolarea funcţiilor.  
Sistem Cebâşev de funcţii, existenţa şi unicitatea polinomului generalizat de interpolare. 
Polinomul Lagrange de interpolare, diferenţe divizate, polinomul Newton de interpolare. 
Convergenţa aproximării prin interpolare, interpolarea prin polinoame trigonometrice, 
aproximarea funcţiilor prin metoda celor mai mici pătrate. 

5. Elemente de derivare numerică.  
Derivarea formulei de interpolare a lui Lagrange, diferenţe finite, formule de derivare pe 
noduri echidistante. Metoda coeficienţilor nedeterminaţi. 

6. Elemente de integrare numerică.  
Formule de cuadratură de tip Newton-Cotes. Formule de cuadratură iterate, cazuri 
particulare. Formulele Gauss de integrare aproximativă, integrarea numerică prin metoda 
Romberg. 

7. Elemente privind rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale ordinare.  
Metode numerice directe: dezvoltarea în serie Taylor, metoda Euler şi Runge-Kutta. 
Convergenţa şi stabilitatea metodelor. 

 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: Prelegerea.   
 
IV. Forma de evaluare: Examen 
 
V. Bibliografie 
Mihai Talmaciu – Numerical Methods, Publishing House Tehnica-Info, Chişinău, 2005, ISBN: 
9975-63-270-X. 
Mihai Talmaciu, Alina-Mihaela Patriciu – Numerical Methods - Laboratory, University of Bacău, 
2005. 
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Carmen-Violeta Muraru, „Numerical Methods. Seminaries in Matlab”, Ed. Edusoft, Bacau 2005, 
ISBN 973-87655-44. 
Carmen Violeta Muraru, Alina Mihaela Patriciu, „Numerical Methods with applications in Matlab” 
Ed. PIM, 2101, ISBN 978-6-6-520-935-4. 
 
 
 
Disciplina: ELECTROTEHNICĂ ŞI MAŞINI ELECTRICE 

Titular disciplină: Prof. dr. ing. Livinţi Petru  
 

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

3 2 x 14 = 28 - 1 x 14 = 14 - 3 
 
          II. Conţinutul disciplinei:  
Generalităţi. Teoria câmpului electromagnetic. Regimurile de funcţionare ale sistemelor electrice  
Câmpul electrostatic în vid. Teorema lui Coulomb. Legea conservării sarcinii electrice în 
electrostatică. Teorema suprapunerii efectelor în electrostatică. Teorema lui Gauss în vid. Câmpul 
electric în substanţă. Teoremele capacităţilor echivalente. Teoremele lui Kirchhoff. Rezistenţa 
echivalentă a unor rezistenţe conectate în serie sau în paralel. Câmpul magnetic. Inducţia magnetica. 
Forţe particulare în câmp magnetic. Legea magnetizaţiei temporare. Legea fluxului magnetic. Legea 
circuitului magnetic. Inducţia electromagnetică. Legea inducţiei electromagnetice. Inductivităţile 
circuitelor electrice. Sisteme trifazate. Caracterizare. Proprietăţi. Conexiunile circuitelor trifazate. 
Puterea în circuite trifazate. Transformatorul  electric. Maşina  de curent continuu. Construcţia 
maşinii electrice de c.c  heteropolară. Principiul de funcţionare al maşinii de c.c. heteropolare. 
Maşina sincronă. Generalităţi. Construcţia maşinii sincrone.  
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prelegeri libere. Utilizarea videoproiectorului 
Laborator Realizarea montajelor electrice şi efectuarea determinărilor experimentale 

pentru fiecare lucrare, conform referatelor aferente. 
 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examene, colocviu. 
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect) 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare 

 
Bibliografie 
1. Livinti P. , Puiu  M. – Electrotehnică şi maşini electrice. Editura Tehnica – Info Chişinău ,  

2003;   
2. Mocanu C. I. – Teoria câmpului electromagnetic, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti,  
1981; 
3. Preda M., Cristea P., Spinei F. – Bazele electrotehnicii. Vol. I, Editura Didactică şi  
Pedagogică Bucureşti, 1980; 
4. Simion Emil ş.a.  -      Electrotehnică,  E.D.P. Bucuresti 1982; 
 5. Şora C.  - Bazele electrotehnicii. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983 
 
 
 
Disciplina: Electronica digitala 
Titular disciplină: Prof. univ. dr. ing. Rotar Dan 
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I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

3 2 x 14 = 28 2 x 14 = 28 2 x 14 = 28  7 
 
II. Conţinutul disciplinei:  

Realizarea fizică a circuitelor logice. Circuite logice combinaţionale. Circuite logice secvenţiale 
 

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prelegerea. Demonstraţia. Conversaţia. 
Seminar Exercitiul. Studiul de caz. Conversaţia euristică. 

 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examene 
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect) 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare 
 
V. Bibliografie 

1. Rotar Dan, Electronică Digitală, Editura Alma Mater, Bacău, 2007 
2. Sztojanov, I., s.a., “De la poarta TTL la microprocesor”, Seria "Electronica aplicata", Ed. 

Tehnica, Buc., 1987; 
3. Toacşe Gh.: "Introducere în microprocesoare", Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Buc., 1986; 
4. Toacşe Gh., Nicula D.: Electronică Digitală, Editura Teora, 2005 

 
 
Disciplina: DISPOZITIVE ELECTRONICE ŞI ELECTRONICĂ ANALOGICĂ 
Titular disciplină: Sef lucrări Iuliana Caraman 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

3 2x14=28  2x14=28 - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Curs 
1. Noţiuni introductive  - 2 ore –  
 Definirea obiectului de studiu, noţiuni fundamentale 
2. Semiconductori. Joncţiunea pn  - 2 ore – 
 Tipuri de semiconductori, principiul de funcţionare al joncţiunii, joncţiunea la echilibru 
termic şi în condiţii de polarizare 
3. Teoria diodei. Circuite cu diode  - 2 ore -  
 Dioda redresoare şi caracteristicile ei, modele simplificate ale diodei, redresoare, 

multiplicatoare de tensiune, limitatoare de tensiune 
4. Tipuri speciale de diode  - 2 ore –  

Dioda Zener, caracteristici şi funcţionare, circuite cu diode Zener, diode luminiscente, 
fotodiode, alte tipuri de diode 

5. Tranzistorul bipolar. Principiul de funcţionare, caracteristici  - 2 ore – 
 Notaţii şi tipuri, principiul de funcţionare, tipuri de conexiuni, caracterisitici 
6. Tranzistorul bipolar. Polarizare, modele de c.a.  - 2 ore – 

Circuite de polarizare. Schema echivalentă în regim staţionar. Regimul de semnal mic. Schema 
echivalentă 
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7. Amplificatoare de tensiune  - 2 ore – 
 Amplificatoare de clasa A în montaj EC, proiectare şi analiză, exemple de calcul 
8. Amplificatoare de putere. Repetorul pe emitor  - 2 ore – 
 Amplificatoare de clasă B, amplificatoare push-pull, amplificatoare în montaj CC, repetorul 

pe emitor, amplificatoare în montaj BC 
9. Tranzistoare cu efect de câmp  - 2 ore – 

Tipuri de tranzistori cu efect de câmp, proprietăţi, tranzistorul TEC-J, tranzistorul MOS-
FET, aplicaţii 

10. Dispozitive multijoncţiune  - 2 ore - 
 Tiristori, funcţionare, tipuri, aplicaţii, diacul, triacul 
11. Amplificatorul operational. Funcţionare, caracteristici  - 2 ore – 
 Structura amplificatorului operaţional, amplificatorul diferenţial, funcţionare, caracteristici 

teoretice, caracteristici reale 
12. Amplificatorul operaţional. Aplicaţii  - 2 ore - 
 Circuite cu amplificatoare operaţionale 
13. Efecte în frecvenţă. Oscilatoare - 2 ore - 
 Comportarea dispozitivelor la frecvenţe înalte, tipuri de oscilatoare 
14. Recapitulare  - 2 ore - 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Prelegerea, însoţită de argumentări, motivaţii şi explicaţii, conversaţia frontală 
 
IV. Forma de evaluare: C 
Oral. Cunoaşterea  dispozitivelor electronice şi parametrii care le caracterizează. 
 
V. Bibliografie 

1. 1. D. Rotar, Electronică. Dispozitive electronice, Universitatea din Bacău, 1998  
2. Th. Dănilă, N. Reus, V. Boiciu, Dispozitive şi circuite electronice, Ed. Didactică şi 

Pedagogică, 1982 
3. D.D. Sandu, Dispozitive şi circuite electronice, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1975 

 
 
  
Disciplina: TEHNOLOGII INTERNET 
Titular disciplină: Șef lucrari dr. ing. Pruteanu Eusebiu 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

7 2 x 14 = 28  2 x 14 = 28 - 5 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Prezentarea tehnologiilor Internet, Limbajul HTML; Formatarea/Structurarea paginilor WEB; 
Stiluri CSS (Introducere, Tipuri de stiluri, Exemple). Dynamic HTML Definire stiluri. Definire 
layere. Limbajul XML. Definirea regulilor; Template; Pattern; Elemente XSL; Servicii web. - 
prezentare; evolutie; conținut; Limbajul JavaScript; AJAX – Asynchronous JavaScript and XML; 
Conectare la BD; Mashup (web application hybrid); Protocoale şi servicii Internet. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prezentarea orală şi cu ajutorul videoproiectorului, a cunoştinţelor, 

demonstraţiilor şi exemplelor îmbinată cu prezentare scrisă la tablă. 
Laborator Realizarea de exemple concrete împreună cu studenții  
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IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examene 
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect) 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare si examen 
 
V. Bibliografie 
1. Taylor, Dave,  Crearea paginilor WEB cu HTML 4 / trad.: Popescu Ariana, Musca Gheorghe 

(1999), Editura Teora, 1999, ISBN: 973-601-903-9, 472p.(biblioteca.ub.ro) 
2. Sabin Buraga, Programarea in web 2.0, Editura POLIROM, ISBN 978-973-46-0816-4, pg: 260, 

2007; BY 
3. B. Pătruţ – Internet pentru începători, Teora, 2004. 
4. HTML, XHTML, CSS, XML prin exemple, Ghid practic, Traducere de Radu Biris, Editura 

Teora, ISBN 10: 1-59496-059-3, ISBN 13: 978-1-59496-059-8, BY 
5.  Gugoiu, Teodoru , HTML prin exemple, Bucuresti: Editura Teora, 2000, ISBN: 973-20-0455-

X, 175p, (biblioteca.ub.ro) ; 
6. Diaconu, Diana Elena, Pagini Web cu JavaScript, Bacau: Editura EduSoft, 2006, ISBN: 973-

8934-25-7 ; 978-973-8934-25-2, 244p. 
 
 
Titular disciplină: Lector dr. Popa Dan 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

7 2 x 14 = 28  1 x 14 = 28 - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei: 
Programare functionala in limbajul Haskell, programare logica in limbajul Prolog. λ calculul – 
teorie a functiilor aflata la baza programarii functionale. Logica predicatelor, a propozitiilor, 
rezolutia, unificarea, algoritmul Robinson si backtracking-ul aflate la baza programarii logice in 
Prolog. Aplicatii. 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prelegerea, explicaţia, problematizarea. 
Laborator Exercitii de programare in Haskell si respectiv Prolog pina la realizarea un mic sistem 
expert. 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examen 
Prezenţă activă la curs şi laborator, CD-RW/DVD-RW cu lucrari 
V. Bibliografie 
[1] Hudak, Paul; Peterson John; Fasel Joseph; (Dan Popa trad.) O mica introducere in Haskell 98; 
Ed. Matrixrom, Bucuresti 2011, ISBN 978-973-755-701-8 
[2] Popa, Dan – Practica Interpretarii Monadice – Ed. Matrixrom, Bucuresti, 2008, ISBN 978-973- 
755-417-8 
 
 
 
Disciplina: Engleză tehnică 3 
Titular disciplină: Conf. univ.dr. Ioan Sava 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

3 - 1x14=14 - - 2 
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II. Conţinutul disciplinei:  
S 1,2  

o Forming, working, and heat-treating metal 
o Materials formats 
o Modal verbs (1) 

 
S 3,4  

 
o 3 D  component features   
o Engines and motors 
o Modal verbs (2) 

 
S 5,6  

o Transmission 1, 2 
o Phrasal verbs  

 
S 7 Colocviu 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: expunerea, conversaţia, problematizarea, 
dezbaterea,  traducerea în/din limba engleză. 
 
IV. Forma de evaluare: colocviu 
Criteriile de evaluare 
1) calitatea răspunsurilor la examen / colocviu / verificare: 50% 
2) nivelulul de participare la desfășurarea seminarului: 10% 
3) calitatea și cantitatea  cunoștințelor acumulate curent: 20% 
4) calitatea activitatăților aplicative/temelor pentru acasă: 20% 
 
V. Bibliografie 
1) Brieger, Nick & Pohl, Alison, Technical English. Vocabulary and Grammar, Summertown 
Publishing. 
2) Eisenbach, Iris, English for Materials Science and Engineering. Exercises, Grammar, Case 
Studies, Vieweg Teubner, 2011.    
Glendinning, Eric, Glendinning, Norman: Oxford English for Electrical and mechanical 
Engineering, Oxford University Press, 1995. 
3) Quirk, R., Greenbaum, S et al., A Comprehensive Grammar of the  English  Language, 
Longman, 1985 
4) Leech, G., A Communicative Grammar of English, Longman, 1985 
5) Huddleston, R., et.al, The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge University 
press, Cambridge, 2012. 
 
 
Disciplina: FRANCEZA TEHNICA 3 
Titular disciplină: Conf. univ. dr. Munteanu Emilia 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I  1x14=14 - - 2 
 
II. Conţinutul disciplinei:  

1. La mémoire de l’eau 
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2. Chimie et physique 
3. Les trous noirs 
4. La mémoire de la matière 
5. La science au début du XXe siècle 
6. Pourquoi un chercheur cherche-t-il ? 
7. Quel âge a l’univers ? 

 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
onversatia, explicatia, invatarea pe suport bibliografic 
Exercitii de transformare, substitutie, folosirea codului scris si a celui oral 
 
IV. Forma de evaluare: Verificare 
Evaluare continua pe parcursul semestrului, lucrari- 25% 
Evaluare scrisa finala – 75% 
 
V. Bibliografie 

1. Grecu, Veronica, Méthode de français technique et scientifique, Bacau, Alma Mater, 2008 
2. Dalcq Anne-Elizabeth, Lire, comprendre, écrire le français scientifique, Bruxelles, De 

Boeck, 1999 
3. Riegel, M. et alii, Grammaire méthodique du français, PUF, 1999 
4. Paun, Constantin, Limba franceza pentru stiinta si tehnica, Bucuresti, Niculescu, 1999 
5. Danilo, M., Penfornis, J.L., Le français de la communication professionnelle, Paris, CLE 

International, 1993 
6. Penfornis, J.L., Français.com, Paris, CLE International, 2002 
7. Chamberlain, A., Steele, R., Guide pratique de la communication, Didier, Paris, 1991 

 
 
Disciplina: Educatie fizica si sport 3 
Titular disciplină: Prep. unuv. Drd. Ciuntea Mihai Lucian 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Lucrări 
practice 

Proiect 

I - - 1x14=14 - 1 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor şi/sau priceperilor motrice de bază şi utilitar 
aplicative prin intermediul exerciţiilor cu caracter atletic. 
Învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor şi/sau priceperilor motrice de bază şi utilitar 
aplicative prin intermediul exerciţiilor specifice jocurilor sportive (Baschet, Fotbal, Handbal, Volei, 
Tenis de masă, Badminton). 
Învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor şi/sau priceperilor motrice de bază şi utilitar 
aplicative prin intermediul parcursurilor aplicative şi jocurilor dinamice.  
Activități de turism sportiv. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Lucrări practice, cu participarea activă a studenţilor, cadrul didactic explicând, demonstrând şi 
corectând execuţiile studenţilor. 
 
IV. Forma de evaluare: Verificare 
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V. Bibliografie 
1. Acsinte A. ,  Jocuri şi activităţi dinamice de timp liber, Ed. Performantica, Iaşi, 2007; 

2. Balint Gh., Jocurile dinamice – o alternativă pentru optimizarea lecţiei de educaţie fizică cu 
teme din fotbal în învăţământul gimnazial, Editura Pim, Iaşi, 2009; 

3. Ciocan V. C., Baschet – Îndrumar metodico – practic, Editura Alma Mater, Bacău, 2004; 
4. Balint Gh., Bazele generale ale fotbalului Editura Pim, Iaşi, 2008; 
5. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- o alternativă pentru un nou stil de viaţă al adolescentelor, 

Ed. Pim, Iaşi 2008; 
 
 
Disciplina: Proiectare logica 
Titular disciplină: Prof. univ. dr. ing. Rotar Dan 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

4 2 x 14 = 28 1 x 14 = 14  - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  

Elemente de algebră Booleană (algebră logică). Analiza şi sinteza circuitelor logice 
combinaţionale. Analiza circuitelor logice combinaţionale cu ajutorul limbajelor pentru 
descrierea structurii hardware (HDL). Analiza şi sinteza circuitelor logice secvenţiale 

 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prelegerea, explicaţia, problematizarea. 
Seminar Metoda exerciţiului, conversaţia euristică. 

 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examene 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare 
 
V. Bibliografie 

1. Rotar Dan, Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice, Editura Alma Mater, Bacau, 2007 
2. Sztojanov, I., s.a., “De la poarta TTL la microprocesor”, Seria "Electronica aplicata", Ed. 

Tehnica, Buc., 1987; 
3. Toacşe Gh., Nicula D.: Electronică Digitală, Editura Teora, 2005 
4. Stefan, Gh., “Circuite integrate digitale”, Editura DENIX, Bucuresti, 1993 

 
Disciplina: Structura si organizarea calculatoarelor 
Titular disciplină: Prof. univ. dr. ing. Rotar Dan 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

4 2x14=28 - 1x14=14  3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  

Reprezentarea informaţiei în sistemele numerice. Elemente de algebră binară. Introducere. 
Reprezentarea datelor în calculatoarele numerice. Analiza circuitelor calculatoarelor numerice cu 
ajutorul limbajelor pentru descrierea structurii hardware (HDL) . Circuite aritmetice. Unitatea 
centrală 
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III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs Predarea notelor de curs cu ajutorul retroproiectorului, raspunsuri la intrebari, 

verificarea cunoştinţelor obţinute, studiu individual 
Laborator Măsurări experimentale sau simulare pe calculator, prelucrarea şi 

interpretarea rezultatelor obţinute, lucrul individual cu fiecare student 
 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examene 
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect) 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare 
 
V. Bibliografie 

1. Rotar Dan, Arhitectura sistemelor de calcul, Editura Alma Mater, Bacău, 2007 
2. Maican Sandu, Sisteme numerice cu circuite integrate, Editura Tehnică Bucureşti, 

1980 
3. Sztojanov I., s.a. - De la poarta TTL la microprocesor vol I, II, Editura Tehnica, Bucuresti, 

1987 
4. Toacşe Gh., Nicula D.: Electronică Digitală, Editura Teora, 2005 

 
 
Disciplina: Proiectarea Algoritmilor 
Titular disciplină: Conf. Univ. dr. Pătruţ Bogdan 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 2x14=28 2x14=28 - - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei: Conţinut  
Recapitularea unor cunoştinţe de la cursul de bazele programării calculatoarelor 
Algoritmii si eficienta lor: Ce este un algoritm, Probleme si cazuri, Eficienta algoritmilor, Cazul 
mediu si cel mai nefavorabil, Ce este o operaţie elementara, De ce avem nevoie de algoritmi 
eficienţi?, Analiza algoritmilor eficienţi 
Metoda Greedy: O problema prototip, Tipul de probleme la care se aplica metoda Greedy, 
Mecanism general, Probleme ilustrative, Complexitatea algoritmilor Greedy,  
Metoda Backtracking: Doua exemple prototip, Tipul de probleme la care se aplica metoda 
Backtracking, Mecanism general, Probleme ilustrative, Complexitatea algoritmilor Backtracking, 
Backtracking generalizat (in plan), Backtracking recursiv, Variante ale metodei Backtracking 
Metoda programării dinamice: Exemplu prototip, Tipul de probleme la care se aplica metoda 
programării dinamice, Mecanism general, Probleme ilustrative, Compararea metodei programării 
dinamice cu metoda Greedy. Complexitatea metodei programării dinamice 
Metoda Divide et impera: Exemplu prototip, Tipul de probleme la care se aplica metoda Divide et 
impera, Mecanism general, Probleme ilustrative, Complexitatea metodei Divide et impera 
Metoda Branch and bound: Exemplu prototip, Arborele spaţiului de soluţii. Complexitatea 
algoritmilor Branch and bound 
Metode euristice: Descrierea generala, Exemple 
Algoritmi probabilistici: O problema prototip, Caracteristicile algoritmilor probabilistici, 
Clasificarea algoritmilor probabilistici, Algoritmii Monte Carlo, Algoritmii Las Vegas, Algoritmii 
Sherwood, Concluzii 
Algoritmi genetici: Câteva noţiuni de genetică şi modelarea lor privind reprezentarea în calculator 
O problema prototip, Implementarea unui algoritm genetic, Îmbunătăţiri 
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III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: expunerea sistematică; conversaţia; 
problematizarea 
 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare Pondere din 
nota finală 

Curs Însuşirea cunoştinţelor teoretice Lucrare scrisă 40% 
Seminar/laborator/proiect Abilitatea de a programa Proiect/ Teme de control 60% 
Standard minim de performanţă : cel puţin nota 5 la proiect, cel puţin nota 5 la evaluarea scrisă de la examen; cel putin 
două intervenţii la aplicaţiile care se fac în timpul laboratoarelor;  
 
V. Bibliografie 

• Octavian Aspru - "Tehnici de programare", Editura Adias, Rm. Vâlcea, 1997 
• Leon Livovschi, Horia Georgescu - "Sinteza si analiza algoritmilor", Bucureşti 
• Bogdan Pătruţ - "Invăţaţi limbajul Pascal în 12 lecţii" - Editura Teora, Bucureşti, 1997 
• Bogdan Pătruţ - "Aplicaţii în C şi C++" - Editura Teora, Bucuresti, 1998 
• Bogdan Pătruţ - "Algorithm Design Paradigms”, AVM, Munchen, 2011 

 
 
Disciplina: Grafica asistată de calculator 
Titular disciplină: conferențiar universitar dr. ing., Raveica Ionel 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

4 2x14=28 - 3x14=42 - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Tehnici de reprezentare în grafica inginereasca: reprezentări bidimensionale si tridimensionale. 
Moduri de reprezentare în inginerie: în proiecţii ortogonale, în perspectiva, modelare 3D. 
Descrierea dimensionala a obiectelor: elemente de dimensionare, metode de înscriere a 
dimensiunilor (manual, interactiv, automat), notarea tolerantelor dimensionale si geometrice. 
Elemente de înscriere a informaţiilor negrafice: simbolistice, informaţii tabelare si textuale, 
adăugarea notaţiilor si a elementelor de fond (indicatoare, logo-uri, liste de componente). 
Reprezentări convenţionale ale unor elemente de forma: filete, îmbinări. Crearea modelelor 
tridimensionale: principii geometrice si principii inginereşti de tip parametric si bazat pe 
caracteristici, tehnici de schiţare si constrângere a schiţelor, generarea formelor spaţiale, forme 
deschise de tip „piesa de tabla îndoita” („sheet metal part”), forme complexe de tip „pattern”, 
utilizarea elementelor ajutătoare si de referința. Crearea modelelor pentru ansambluri: asamblarea 
componentelor existente, crearea unor componente noi, tipuri de legături între componentele unui 
ansamblu, elemente de forma aplicate pe ansambluri, generarea tabelelor de componenta 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
 Curs Se utilizează metode mixte: expunere libera, prelegere, dezbatere, analizã si interpretare, scris 
si desene la tabla, prezentare computerizata. Tematici de dezbatere in format PBL.  
Cursul în format electronic este transmis studentilor 
Lucrarile de laborator se executa dupa indrumarul de laborator unde este prezentata atat partea practica 
cat si scurte notiuni teoretice. La laborator se face prezentarea si dezbaterea regulilor, a normelor, 
calculelor de proiectare, precum si aplicarea lor prin executarea individualã a aplicatiilor de 
complexitate corespunzãtoare dupã tematica de proiectare. Se foloseste tehnica PBL 
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IV. Forma de evaluare: colocviu. Verificarea se face pe arcurs si la colocviul final, studentul va 
trebui sa execute fiecare lucrare prevazuta  în tematica și sa  demonstreze ca  si-a însusit notiunile 
de baza    
 
V. Bibliografie 

1. Raveica I  Grafica Inginereasca Note de curs Format electronic 
2. Manual Siemens Solid Edge 
3. Manual ADA 

 
 
Disciplina: Programare orientata pe obiecte 
Titular disciplină: Prof. univ. dr. ing. Culea George 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

4 2x14=28 - 2x14=28 1x14=14 5 
 
II. Conţinutul disciplinei:  

Concepte generale. Caracteristicile unui limbaj orientat pe obiect. Programare orientată pe 
obiecte în C++. Clase şi obiecte. Clase derivate. Utilizarea variabilelor globale sau a funcţiilor 
globale în definirea funcţiilor membre a unor clase. Funcţii inline. Functii de tipul  prieten friend. 
Constructori şi destructori. Referinţe . Membrii statici ai unei clase. Sistemul de I/E din C++.  
Utilizarea funcţiilor width(), precision() şi fill(). Supraîncărcarea funcţiilor şi operatorilor.  
Definirea de manipulatori personalizaţi. Lucrul cu fişierele în C++. Prelucrare binară a fişierelor. 
Lucrul aleatoriu cu fişierele. Cuvântul cheie this. Prevenirea redeclarării claselor. Tehnici de creare 
şi  iniţializare a obiectelor. Elemente despre preprocesare. Directive de compilare condiţionată.  
Prevenirea redeclarării claselor. Programarea în VISUAL C++. Crearea unui proiect. Fereastra 
interfeţei cu utilizatorul. Efectuarea compilării şi a editării de legături. Modificarea interfeţei 
aplicaţiei. Asocierea de cod cu interfaţa. Salvarea şi închiderea proiectului. Utilizarea mediului 
Deweloper Studio. Personalizarea mediului Developer Studio. Lucrul cu reprezentarea claselor. 
Resurse Visual C++. Tipuri de resurse. Utilizarea controalelor. Lucrul cu imagini în Visual C++. 
Lucrul cu fişiere în Visual C++. Elemente de grafică în Visual C++.  
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs: prelegere, dezbatere; Laborator: activitate individuală, activitate în grup, testare aplicații, 
interpretare rezultate. 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Examen. Criterii de evaluare: răspunsuri la examene, evaluare activităţi aplicative, (laborator, 
proiect). prezenţă activă la curs şi seminar, lucrare de verificare. 
V. Bibliografie 
1. Culea George, Găbureanu Cătălin, Programare orientată pe obiecte, Note de curs+laborator, 

2007 
2. Stephen Prata, Manual de programare în C++, Editura Teora, 2001 
3. Jon Bates, Tim Tompkins, Utilizarea Visual C++ 6, Editura Teora, 1999 
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Disciplina: Teoria sistemelor  
Titular disciplină: Șef lucrări dr. ing. Puiu Petru Gabriel 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

 2x14=28 1x14=14 1x14=14 - 5 
II. Conţinutul disciplinei:  
Noţiuni introductive . Descrierea  externă a sistemelor dinamice netede. Stabilitatea externă a sistemelor dinamice . 
Regulatoare automate. Elemente de execuţie. 
   
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs Prelegerea, explicaţia, problematizarea. 
Laborator/Seminar  Metoda exerciţiului, conversaţia euristică. 

IV. Forma de evaluare:  
Lucrare de verificare 
Prezenţă activă la curs /labotrator/ semianrşi sustinerea temei de casa la seminar 
V. Bibliografie 
 
1. Ababei Şt. Măsurări electrice şi achiziţii de date Ed. Tehnica Info –Chişinău, 2003 
2. Manolescu P. - Măsurarea mărimilor electrice şi neelectrice - EDP1979 
3. Nicolau Ed. - Manualul inginerului electronist ; Măsurări electronice - ET 1979 
4. Millea A. - Măsurări electrice; Principii şi metode - ET - 1980 
5. Pop E. - Principii şi metode de măsurare numerică - Editura Facla 1980 
 
 
Disciplina: Engleză tehnică 4 
Titular disciplină: Conf. univ.dr. Ioan Sava 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

4 - 1x14=14 - - 2 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
S 1,2 

o Machining 1,2 
o Nouns, adjectives, and verbs with obligatory preposition 

S 3,4  
o Mechanical fasteners 1,2. 
o Non-metallic joints. 
o Subject-verb agreement. Comparison of adjectives and adverbs 

S 5,6  
o Current, voltage, and resistance. Electrical supply. Circuits and components.  
o Formal vs. informal English. British English vs. American English 

S 7     Colocviu       
        
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: expunerea, conversaţia, problematizarea, 
dezbaterea,  traducerea în/din limba engleză. 
 
IV. Forma de evaluare: colocviu  
Criteriile de evaluare 
1) calitatea răspunsurilor la examen / colocviu / verificare: 50% 
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2) nivelulul de participare la desfășurarea seminarului: 10% 
3) calitatea și cantitatea  cunoștințelor acumulate curent: 20% 
4) calitatea activitatăților aplicative/temelor pentru acasă: 20% 
 
V. Bibliografie 
1) Brieger, Nick & Pohl, Alison, Technical English. Vocabulary and Grammar, Summertown 
Publishing. 
2) Eisenbach, Iris, English for Materials Science and Engineering. Exercises, Grammar, Case 
Studies, Vieweg Teubner, 2011.    
Glendinning, Eric, Glendinning, Norman: Oxford English for Electrical and mechanical 
Engineering, Oxford University Press, 1995. 
3) Quirk, R., Greenbaum, S et al., A Comprehensive Grammar of the  English  Language, 
Longman, 1985 
 
Disciplina: FRANCEZA TEHNICA 4 
Titular disciplină: prof. univ. dr. Romedea Adriana- Gertruda 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II  1x14=28 - - 2 
 
II. Conţinutul disciplinei:  

8. Rédiger un CV, une lettre de motivation, demande d’emploi 
9. La correspondance technique, commerciale, administrative 
10. Demander des renseignements 
11. Envois de nouveaux tarifs d’un fournisseur 
12. Convocation d’un candidat ayant répondu à une offre d’emploi 
13. Structures du français technique 
14. Organisateurs textuels d’un exposé 

 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
onversatia, explicatia, invatarea pe suport bibliografic 
Exercitii de transformare, substitutie, folosirea codului scris si a celui oral 
 
IV. Forma de evaluare: Verificare 
Evaluare continua pe parcursul semestrului, lucrari- 25% 
Evaluare scrisa finala – 75% 
 
V. Bibliografie 

8. Grecu, Veronica, Méthode de français technique et scientifique, Bacau, Alma Mater, 2008 
9. Dalcq Anne-Elizabeth, Lire, comprendre, écrire le français scientifique, Bruxelles, De 

Boeck, 1999 
10. Alméras, Jacques, Pratique de la communication, Larousse, 1978 
11. Chamberlain, A., Steele, R., Guide pratique de la communication, Didier, Paris, 1991  
12. Riegel, M. et alii, Grammaire méthodique du français, PUF, 1999 
13. Danilo, M., Penfornis, J.L., Le français de la communication professionnelle, Paris, CLE 

International, 1993 
14. Penfornis, J.L., Français.com, Paris, CLE International, 2002 
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Anul de studiu: III 
 
 
Disciplina: Instrumentatie virtuala si achizitia datelor 
Titular disciplină: Șef lucrări dr. ing. Puiu Petru Gabriel 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

 2x14=28  2x14=28 - 5 
II. Conţinutul disciplinei:  
Introducere. Principii de realizarea asistemelor de achizitie de date.  Elemente component ale 
sistemelor de achizitie de date. Implementarea unui VI. Dezvoltarea aplicatiilor modulare. 
Imbunatatirea unui VI existent.              
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs Prelegerea, explicaţia, problematizarea. 
Laborator/Seminar  Metoda exerciţiului, conversaţia euristică. 

IV. Forma de evaluare:  
Lucrare de verificare 
Prezenţă activă la curs /labotrator/ semianrşi sustinerea temei de casa la seminar 
V. Bibliografie 
 
1. Ababei Şt. Măsurări electrice şi achiziţii de date Ed. Tehnica Info –Chişinău, 2003 
2. Ababei Şt.. - Achiziţia şi prelucrarea datelor- Ed.Alma Mater Bacau 2012 
3. Cottet F. - Principiile programării în LabVIEW – MATRIX ROM 1996 
4. Maier Virgil - LABVIEW în calitatea energiei electrice – Editura Albastra Cluj Napoca 2000 

     Petru Gabriel Puiu, Iulian Nedelcu, Roxana Buzduga -  Instrumentatie virtuala si achizitii de date, Note de curs si 
indrumar de laborator 

 
 
Disciplina: Sisteme de Operare 
Titular disciplină: Lect. Dr. Dan Popa   
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

5 2x14=28 - 4x14=56 - 6 
 
II. Conţinutul disciplinei:  

Utilizarea unor cunoştinţe interdisciplinare pentru asigurarea exploatării sistemelor de operare în 
raport cu cerinţele domeniului de aplicaţii 

1) Argumente: De ce se foloseste Linux ? De ce folosesc Linux ? 
2) O mica istorie a calculatoarelor personale: Structura unui sistem de operare.  Sistemul de 

operare ca gestionar de resurse. Resursele gestionate: Procesor, memorie, periferice, informatie. 
3) Mesajele nucleului unui sistem de operare Unix: Componente  ale unui sistem și 

identificarea lor. Sistemul de fisiere și directoare. Directoare standard. 
4) Directoare importante din sistem: boot, home,etc, var, usr, opt, (samd). Sistemul de 

fisiere. Sisteme de fisiere: ext2,ext3, reiserfs, fat, ntfs/hpfs. Formatarea sistemelor de fisiere. 
5) Instalarea unui sistem de operare Linux: Pregatiri pentru instalarea unui sistem de 

operare Linux. Partitii ale discului hard. Partitii montate în directoare. Diverse scheme de 
partitionare.  

6) Instalarea unui sistem de operare Linux (II): Reinstalarea unui sistem vechi sau 
compromis. Alegerea pachetelor. Grupuri de pachete. O serie de pachete importante, comentate. 
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Configurarea din timpul instalarii. Configurarea post instalare: Incarcatoare  de sisteme de operare: 
Lilo și Grub. 

7) Drivere și module de nucleu. Procese și gestiunea lor. Prioritatea proceselor  și 
schimbarea ei. Utilitarul top. Nice și renice. Procese in timp real.  

8) Drepturi de acces la directoare și fisiere. Utilizatori și grupuri de utilizatori. Programe 
pentru stabilirea drepturilor. Fanioane speciale: suid, sgid,  sticky bit. Utilitarul mc. 

9) Folosirea Linux  în retele:  Re ele SOHO. Echipamente de retea impeuna cu Linux.   
Reteaua unei firme care foloseste Linux pe gateway. 

10) Periferice: Imprimante și fonturi pentru Linux.Instalarea unei imprimante. 
 Fonturi Type 1, True Type și Open Type. Gestionarea colectiilor de fonturi. 

11) Sisteme multiprocesor și tratarea întreruperilor: Arhitectura unui sistem multiprocesor. 
Specificatiile multiprocesor Intel. APIC-uri locale și I/O APIC. Întreruperi și clasificarea lor. 
Întreruperile unui sistem mono-procesor. Întreruperile unui sistem multi-procesor. Sisteme 
complexe. 

12) Scripturi Bash și scripturi in alte limbaje. Formatul fisierelor cu scripturi  
 și executia lor interpretativa. Utilitarul Awk.  

13) Servicii oferite de sistemul de operare. Servicii absolut necesare la care nu  se va 
renunta. Servicii utile. Servicii nesigure.  

 14) Subsistemul grafic: Conceptul de server. Relatie client server. Serverul X stand-alone. 
Serverul X  

 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs Predarea notelor de curs cu ajutorul retroproiectorului, raspunsuri la intrebari, 

verificarea cunoştinţelor obţinute, studiu individual 
Laborator Măsurări experimentale sau simulare pe calculator, prelucrarea şi 

interpretarea rezultatelor obţinute, lucrul individual cu fiecare student 
 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examene 
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect) 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare 
 
V. Bibliografie 

[1-3] Colectia revistei Linux Magazin, Colectia revistei MyLinux, Colectia revistei Chip 
special 
[4] Cristea, Valentin și colectiv, Unix, Teora, 1993 
[5] Cantrell, David; Johnson, Logan; Lumens Chris; Dahn (trad), Ghidul oficial al 
Slackware Linux,  2005 
[6] Negus, Christopher; Red Hat Linux 8, Teora, 2003 
[7] Mourani Gerhard, Securing & Optimizing Linux, ed a III-a, 2002 
ISBN: 0968879314  www.openna.com.  
[8] Popa Dan, Caiet de laborator Linux, http://didfr.stiinte.ub.ro/resurse-educationale/83-
resurse-educationale/linux-labs.rar   
[9] Palivan, Cornelia; Linux pentru avansati , Editura Tehnica , 2001 

 
Disciplina: BAZE DE DATE 1 
Titular disciplină: lect. univ. dr. Cerasela Crişan  
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 
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5 2x14=28  1x14=14 - 5 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Curs 
Baze de date – Introducere 4 ore 
Definiţii. Proprietăţi. Exemple. Schemele: externă, conceptuală, internă. Proiectarea bazelor de date. 
Baze de date relaţionale. Chei. Reguli de integritate a datelor. Modelarea logică a datelor. Vederile 
utilizatorilor. Construirea unei vederi utilizator. Integrarea vederilor utilizatorilor. 
Algebra relaţională 4 ore 
Operatori peste mulţimi. Operatori specifici. Utilizarea algebrei relaţionale. 
Modelul Entitate-Relaţie 4 ore 
Concepte fundamentale şi avansate. Transformarea modelului E-R în model relaţional 
Normalizarea relaţiilor 6 ore 
Dependente funcţionale Dependenţe multivaloare. Dependenţe joncţiune. Forme normale. 
Normalizarea relaţiilor. 
Tranzacţii 6 ore 
Definire. Proprietăţi. Stările unei tranzacţii. Utilizarea tranzacţiilor la reconstituirea conţinutului 
bazei de date. Utilizarea tranzacţiilor în rezolvarea problemelor accesului concurent la date. 
Utilizarea mărcilor de timp. 
Baze de date distribuite 4 ore 
Definiţii. Arhitecturi. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Prelegere. Lucrul la calculator, individual şi în echipă 
 
IV. Forma de evaluare: E 
Oral. Demonstrarea  achiziţionării unor capacităţi şi abilităţi de aplicare adecvată  a conceptelor, de 
realizare a unor profile şi analize comparative, de transfer aplicativ al cunoştinţelor. 
 
V. Bibliografie 
1. Octavian Bâscă – Baze de date, Ed. All, Bucureşti, 1997 
2. Pavel Năstase şi colectiv – Microsoft Access, Ed. Teora, Bucureşti, 2000 
3. Gh. Popa, Al. Ştefănescu, V. Stanciu, V. Ivancenco, V. Ţintă – Sisteme de gestiune a bazelor 

de date : dBase IV, Oracle, Ed. All, Bucureşti, 1998 
4. I. Lungu, C. Bodea, G. Bădescu, C. Ioniţă – Baze de date. Organizare, proiectare şi 

implementare, Ed. All, Bucureşti, 1995 
 
 
Disciplina: Ingineria programelor 
Titular disciplină: Şef lucrări dr.ing. Popa Sorin Eugen 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 2 x 14 = 28 - 2x 14 = 28 - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Sistemeinformatice. Probleme şi perspective; Etapele de dezvoltare a sistemelor de programe; 
Paradigmele de dezvoltare a sistemelor software; UML- Limbaj unificat de modelare; Principii de 
proiectare orientată pe obiect; Şabloane de proiectare software; Proiectarea sistemelor software; 
Testarea sistemelor software; Estimarea costurilor unui proiect software; Calitatea sistemelor 
software; Evaluarea sistemelor software. 
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III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prelegerea, explicaţia, problematizarea. 
Laborator Aplicaţii pe standuri experimentale 

 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examen 
Prezenţă activă la curs şi laborator 

 
V. Bibliografie 
1. Cornelia Novac Ududec, Ingineria sistemelor de programe - Ingineria programării, Ediţie 
adăugită şi revizuită, Editura Alma Mater, Bacău, 2011; 2. Rotar Dan, Ingineria programelor, 
Editura Alma Mater, Bacău, 2007; 3. Pilat Florin, s.a., Metode, tehnici şi instrumente în ingineria 
programării, EdituraTehnică, Bucureşti 1985 
 
Disciplina: Proiectarea cu microprocesoare 
Titular disciplină: Prof. univ. dr. ing. Rotar Dan 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

5 2x14=28 - 1x14=14 2 x 14=28 6 
 
II. Conţinutul disciplinei:  

Programarea în limbaj de asamblare. Programarea microprocesorului intel 8086. Programarea 
microprocesorului TMS 320F240. Programarea microcontrolerelor de tip pic12, pic16 şi pic 18 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs Predarea notelor de curs cu ajutorul retroproiectorului, raspunsuri la intrebari, 

verificarea cunoştinţelor obţinute, studiu individual 
Laborator Măsurări experimentale sau simulare pe calculator, prelucrarea şi 

interpretarea rezultatelor obţinute, lucrul individual cu fiecare student 
 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examene 
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect) 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare 
 
V. Bibliografie 

1. Rotar Dan, Microprocesoare, Editura Alma Mater, Bacău, 2007 
2. Musca Ghe., Programare in Limbaj de Asamblare Editura TEORA 1997 
3. Lupu Eugen, Miclea Tiberiu, Arsinte Radu - Procesoare de semnal - Generaţia TMS320C2X 

- prezentare si aplicatii – Ediura Promedia, Cluj-Napoca, 1995; 
4. Lupu C., s.a. - Microprocesoare. Aplicatii. Editura Militara, Bucuresti 1982; 

 
Disciplina: ALGORITMI PARALELI SI DISTRIBUITI 
Titular disciplină: lect. univ. dr. Cerasela Crişan  
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

5 2x14=28  2x14=28 - 5 
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II. Conţinutul disciplinei:  
Curs 
Calcul concurent 4 ore 
Necesitatea calculului concurent, execuţia pe platforme diverse, măsuri specifice 
Paralelism implicit 2 ore 
Metode implicite de creştere a vitezei de procesare  
Paralelism explicit 4 ore 
Metode de paralelizare a aplicaţiilor. Specificarea logicii programului. Specificarea comunicaţiilor 
ca şablon 
Rezolvarea unei probleme prin concurenţă 4 ore 
Graful de precedenţă. Metode de descompunere 
Probleme numerice rezolvate paralel 6 ore 
Modalităţi de construire a algoritmilor paraleli. Evaluarea relaţiilor recursive. Polinoame. 
Paralelism în prelucrarea imaginilor. Algoritmi pentru prelucrarea grafurilor  
Tehnici efective de paralelizare 6 ore 
Paralelizarea programării dinamice. Paralelizarea sortării şi a problemelor conexe 
Probleme actuale ale calculului concurent 2 ore 
Supercalculatoarele şi modelarea fenomenelor complexe. Reţelele de calcul şi de telefonie mobilă. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Prelegere. Lucrul la calculator, individual şi în echipă. 
 
IV. Forma de evaluare: E 
Oral. Demonstrarea  achiziţionării unor capacităţi şi abilităţi de aplicare adecvată  a conceptelor, de 
realizare a unor profile şi analize comparative, de transfer aplicativ al cunoştinţelor. 
 
V. Bibliografie 
1. Crişan C. Algoritmi paraleli şi distribuiţi, Alma Mater, Bacău, 2014 
2. Athanasiu I. Java ca limbaj pentru programarea distribuită, Matrix Rom, 2000  
3. Boian F.M. Programarea distribuită în Internet, Ed. Albastră, Cluj-Napoca, 1999 
4. Bumbaru S. Curs practic de programare orientată pe obiecte în limbajul Java, Universitatea 

Dunărea de Jos, Galaţi, 2000 
5. Chiorean I. Calcul paralel. Fundamente, Ed. Microinformatica, 1995  
6. Craus M. Algoritmi pentru prelucrări paralele, Editura “Gh.Asachi”, Iaşi, 2002 
7. Petcu D., Negru V. Procesare distribuită, Editura Universităţii de Vest, Seria Alef, Timişoara, 

2002 
 
 
Disciplina: Prelucrare grafică 
Titular disciplină: Prof. univ. dr. ing. Culea George 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

6 2x14=28 - 2x14=28 - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Elemente introductive OpenGL. Sisteme grafice pentru grafica 3D. Caracteristici OpenGL. 
Arhitectura OpenGL. Descriere generală OpenGL, GLU şi GLAUX. Funcţiile callback GLAUX. 
Primitive geometrice OpenGL. Formatul comenzilor OpenGL. Specificarea primitivelor geometrice 
OpenGL. Atribute ale primitivelor de ieşire. Reprezentarea curbelor şi a suprafeţelor curbe. 
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Evaluatori. Curbe Bezier.  Suprafeţe Bezier. Curbe NURBS. Suprafeţe cvadrice. Primitive raster. 
Reprezentarea imaginilor bitmap. Reprezentarea fonturilor prin bitmap-uri. Redarea pixmap-urilor.  
Utilizarea atributelor de redare în OpenGL. Controlarea stării OpenGL. Setarea stării curente. 
Interogarea stării şi stiva de parametrii. 
                      
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs: prelegere, dezbatere; Laborator: activitate individuală, activitate în grup, testare aplicații, 
interpretare rezultate. 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Examen. Criterii de evaluare: răspunsuri la examene, evaluare activităţi aplicative, (laborator). 
prezenţă activă la curs şi seminar, lucrare de verificare. 
V. Bibliografie 

1. Culea George, Găbureanu Cătălin, Prelucrare grafică - curs2007 
2. Moldoveanu, F., Racovita, Z.,Hera, G., Petrescu, S., Zaharia, M., Grafică pe calculator, 

Editura Teora, 1996 
3. Jon Bates, Tim Tompkins, Utilizarea Visual C++ 6, Editura Teora, 1999 

 
 
Disciplina: Prelucrare grafică 
Titular disciplină: Prof. univ. dr. ing. Culea George 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

6 2x14=28 - 2x14=28 - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Elemente introductive OpenGL. Sisteme grafice pentru grafica 3D. Caracteristici OpenGL. 
Arhitectura OpenGL. Descriere generală OpenGL, GLU şi GLAUX. Funcţiile callback GLAUX. 
Primitive geometrice OpenGL. Formatul comenzilor OpenGL. Specificarea primitivelor geometrice 
OpenGL. Atribute ale primitivelor de ieşire. Reprezentarea curbelor şi a suprafeţelor curbe. 
Evaluatori. Curbe Bezier.  Suprafeţe Bezier. Curbe NURBS. Suprafeţe cvadrice. Primitive raster. 
Reprezentarea imaginilor bitmap. Reprezentarea fonturilor prin bitmap-uri. Redarea pixmap-urilor.  
Utilizarea atributelor de redare în OpenGL. Controlarea stării OpenGL. Setarea stării curente. 
Interogarea stării şi stiva de parametrii. 
                      
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs: prelegere, dezbatere; Laborator: activitate individuală, activitate în grup, testare aplicații, 
interpretare rezultate. 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Examen. Criterii de evaluare: răspunsuri la examene, evaluare activităţi aplicative, (laborator). 
prezenţă activă la curs şi seminar, lucrare de verificare. 
V. Bibliografie 

1. Culea George, Găbureanu Cătălin, Prelucrare grafică - curs2007 
2. Moldoveanu, F., Racovita, Z.,Hera, G., Petrescu, S., Zaharia, M., Grafică pe calculator, 

Editura Teora, 1996 
3. Jon Bates, Tim Tompkins, Utilizarea Visual C++ 6, Editura Teora, 1999 

 
 
Disciplina: Molare și simulare 
Titular disciplină: Prof. univ. dr. ing. Culea George 
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I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

6 2x14=28 - 1x14=14 - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
 

Conceptul de sistem. Cercetarea operaţională. Modele matematice. Modele ideale. Metoda 
de reprezentare GRAFCET. Condiţii de efectuare a tranziţiilor. Macroetape şi pseudo - macroetape. 
Reţele Petri. Poziţii tranziţii şi arce. Marcaje. Execuţia tranziţiilor. Reţele Petri autonome şi 
neautonome. Structuri particulare. Tipuri de reţele Petri. Proprietăţile reţelelor Petri. Grafuri de 
marcaje. Ecuaţia fundamentală. Componente conservative şi invarianţii marcajelor. Invarianţii 
marcajelor şi invarianţii tranziţiilor. Metode de reducere a reţelelor Petri. Reţele Petri neautonome. 
Reţele Petri sincronizate. Execuţia înlănţuită a tranziţiilor sub acţiunea unui eveniment extern.  
Reţele Petri temporizate. RP-T şi RP-P temporizate. Reţele Petri stohastice. Reţele  Petri continue. 
Reţele Petri colorate. Limbajul de modelare UML. Modelarea sistemului de comunicație dintre 
nucleele procesoarelor prin Rețele Petri. Modelarea și analiza sistemelor distribuite prin RP. 
                      
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs: prelegere, dezbatere; Laborator: activitate individuală, activitate în grup, testare aplicații, 
interpretare rezultate. 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Examen. Criterii de evaluare: răspunsuri la examene, evaluare activităţi aplicative, (laborator). 
prezenţă activă la curs şi seminar, lucrare de verificare. 
V. Bibliografie 

1. Culea George , C. Popescu, Ştefan Ababei, Modelarea şi simularea sistemelor cu 
evenimente discrete, Editura Sirius, 2002 

2. Rene David, Hassanne Alla, Du Grafcet aux réseaux de Petri, Hermes, Paris, 1992 
3. Florin Gh. Filip, Boldur Bărbat, Informatica industrială, Editura Tehnică, 1999 

 
 
Disciplina: Securitatea sistemelor informatice 
Titular disciplină: Şef lucrări dr.ing. Popa Sorin Eugen 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 2 x 14 = 28 1 x 14 = 14 1 x 14 = 14 - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Noţiuni privind securitatea informaţiilor; Clasificarea informaţiilor; Controlul accesului în sistemele 
informatice; Criptografia; Modele şi programe de securitate; Securitatea reţelelor de calculatoare; 
Tehnici, servicii şi soluţii de securizare pentru Intranet şi portaluri; Strategii de achiziţie pentru 
apărare 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prelegerea, explicaţia, problematizarea. 
Laborator Aplicaţii pe standuri experimentale 

 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examen 
Prezenţă activă la curs şi laborator 
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V. Bibliografie 
1. Popa Sorin Eugen, Securitatea sistemelor informatice– note de curs şi aplicaţii, Ed. Alma Mater 
Bacău, 2007, ISBN: 978-973-1833-21-7;  
2. Popa Sorin Eugen, Reţele de calculatoare locale – note de curs şi aplicaţii, Ed. Alma Mater 
Bacău, 2007, ISBN: 978-973-1833-19-4;  
3. Thomas T., Primii paşi în securitatea reţelelor, Corint, Bucureşti, 2005.  
 
Disciplina: BAZE DE DATE 2 
Titular disciplină: Conf. univ. dr. Nechita Elena 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

5 2x14=28  2x14=28 - 5 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Curs 

1. Baze de date relaţionale. Recapitularea conceptelor de bază 
- De la modelul ierarhic la modelul relaţional de BD 
- Relaţii, domenii, predicate 
- Modelul relaţional de BD. Independenţa datelor 
- Dependenţe funcţionale. Semantica atributelor. Valori nule. 
- Chei primare. Chei externe. Integritatea cheilor 
2. Normalizarea bazelor de date relaţionale 
- Dependenţe funcţionale 
- Reguli de inferenţă 
- Forme normale bazate pe cheia primară: FN1, FN2, FN3 
- Forma normală Boyce-Codd 
- Dependenţe multivaloare. FN4 
3. Limbajul SQL Oracle 
- Baze de date SQL. Concepţia SGBD Oracle 
- Definire şi creare tabele. Fişiere index 
- Actualizarea tabelelor 
- Selecţia informaţiilor din tabelele BD. Selecţii imbricate 
- Conceptul de vedere 
- Executarea operaţiilor JOIN. Outer Join, Self Join 
- Integritatea informaţiilor şi accesul concurent la BD. Constrângeri. Tranzacţii 
- Controlul acesului la BD. Useri, role-uri, drepturi de acces sistem şi pe obiecte 
- Comenzi SQL+. Variabile, rapoarte, setări 
- Funcţii SQL 
4. Limbajul PL/SQL Oracle 
- PL/SQL ca o extensie procedurală SQL Oracle 
- Structura bloc PL/SQL 
- Tipuri de date în PL/SQL 
- Variabile şi constante. Variabile de legătură 
- Funcţii PL/SQL 
- Restricţii de utilizare comenzi SQL 
- Structura script SQL 
- Comenzi procedurale: Structuri IF…THEN …ELSIF, FOR… LOOP, WHILE… LOOP, 

LOOP… EXIT WHEN 
- Tratarea Excepţiilor 
- Definire şi utilizare tabele indexate 
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- Definire tipuri RECORD 
- Definire şi utilizare CURSOR 
- Definire şi utilizare TRIGGER 
- Definire şi utilizare Proceduri şi Funcţii 
5. Direcţii noi în domeniul bazelor de date 
- Calculatoare specializate pentru baze de date. Interfeţe. Interfeţe pentru acces la date. 

Interfeţe pentru prezentări de date 
- Generatoare de aplicaţii. Facilităţi de administrare. Dicţionare. Baze de cunoştinţe 

 
IV. Forma de evaluare: E 
Oral. Demonstrarea  achiziţionării unor capacităţi şi abilităţi de aplicare adecvată  a conceptelor, de 
realizare a unor profile şi analize comparative, de transfer aplicativ al cunoştinţelor. 
 
V. Bibliografie 

1. Octavian Bâscă – Baze de date, Ed. All, Bucureşti, 1997 
2. Velicanu Manole – Oracle. Platforma pentru baze de date, Ed. Petrion, 2006 
3. V.Felea - Baze de date relaţionale. Dependenţe. Ed. Univ. Iaşi, 1996 
4. Dollinger R. - Baze de date şi gestiunea tranzacţiilor, Ed. Albastră, Cluj-Napoca, 1998 

(reeditată).  
5. Nagy M. - Baze de date. Exemple şi aplicaţii în gestiunea economică, Ed. Mirton, 

Timişoara, 2002.  
6. Todoroi, D., Nechita, E., Crişan, G.C. – Baze de date pentru economişti, Ed. Performantica, 

Iaşi, 2005 
7. Nechita E. – Baze de date. Suport de curs, Ed. Alma Mater, 2012 

Kovacs S. - Implementarea bazelor de date, Ed.Albastră, Cluj-Napoca, 2003. 
 
 
Disciplina: Interactiunea om-calculator  
Titular disciplină: Șef lucrari dr. ing. Pruteanu Eusebiu 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

7 2 x 14 = 28 1 x 14 = 14 1 x 14 = 14 - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
1. Domeniul interacţiunii om-calculator/maşină (H.C.I.- Human-Computer Interaction).  
2. Principii şi paradigme de utilizabilitate. Factorul uman. Utilizabilitatea; 
3. Factorul uman în interacțiunea om-calculator; Comunicarea orală om-maşină.  
4. Utilizabilitatea  interfețelor. Calitatea și utilizabilitatea sistemelor interactive. Metodologii de 

proiectare a interfeţelor.   
5. Analiză şi proiectare.  
6. Obiectele de interfaţă şi prezentarea programului. Dispozitive de intrare şi ieşire. Controale 

grafice. Componente. Tipuri de interfețe; Obiecte de interfață.  
7. Calitatea interfeţei. Tehnici şi metrici de evaluare a utilizalităţii. Metode de observare şi 

evaluare. Prezentarea programului.  
8. Afectivitate, erori şi riscuri.  
9. Educarea și instruirea utilizatorilor; Cerinţele utilizatorilor privind interfeţele.  
10. Analiza şi modelarea sarcinilor utilizatorului. Proiectarea centrată pe utilizator. Proiectare 

participativă.  
11. Identitate vizuală & Reputaţia interfeţei (programului).  
12. Evaluarea interfeţelor om-calculator si a sistemelor interactive; Analiza sarcinii. Instrumente şi 

suportul pentru implementarea interfeţelor.  
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13. Asigurarea interacţiunii om-calculator prin intermediul instrumentelor Web. Instrumente şi 
pachete program de implementare a interfeţei.  

14. Sistemul om-maşină-mediu. Ergonomie. Agenţi de interfaţă. Interacţiune multimodală. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prezentarea orală şi cu ajutorul videoproiectorului, a cunoştinţelor, 

demonstraţiilor şi exemplelor îmbinată cu prezentare scrisă la tablă. 
Laborator Realizarea de exemple concrete împreună cu studenții  

 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 

Răspunsuri la examene/colocviu 
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect) 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare si examen 

 
V. Bibliografie 
1. Trãuşan-Matu, S. Interfaţarea evoluatã om-calculator, Matrix Rom, Bucureşti, 2000 
2. Dix, A.J., J.E. Finlay, G.D. Abowd şi R. Beale Human-Computer Interaction, Prentice Hall. 

1998. 
3. Pruteanu E. Interacțiunea om-calculator/mașină Ed. Alma Mater, Bacau 2008 
4. Pribeanu, C. Introducere în interacţiunea om-calculator, Matrix Rom, Bucureşti, 2003. 
 
Disciplina: Arhitectura sistemelor de calcul 
Titular disciplină: Prof. univ. dr. ing. Rotar Dan 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

6 2x14=28 - 2x14=28 - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  

Cunoaşterea principalelor tipuri de arhitecturi utilizate la sistemele de calcul. Dobîndirea de 
cunpştinţe privind modul de funcţionare şi utilizare a elementelor componente din structura unui 
calculator. Dezvoltarea aptitudinilor de programare a structurii hardware. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs Predarea notelor de curs cu ajutorul retroproiectorului, raspunsuri la intrebari, 

verificarea cunoştinţelor obţinute, studiu individual 
Laborator Măsurări experimentale sau simulare pe calculator, prelucrarea şi 

interpretarea rezultatelor obţinute, lucrul individual cu fiecare student 
 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examene 
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect) 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare 
 
V. Bibliografie 
1. Rotar Dan, Arhitectura sistemelor de calcul, Editura Alma Mater, Bacau, 2007 

2. Athanasiu Irina, Panoiu Alexandru, Microprocesoarele 8086, 286, 386, Editura TEORA, 
Bucuresti, 1992 

3. Sztojanov I., s.a. - De la poarta TTL la microprocesor vol I, II, Editura Tehnica, Bucuresti, 
1987 

4. Zoican Sorin - Arhitectura sistemelor de calcul,Universitatea Politehnica, Bucuresti, 1998 
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Disciplina: INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUCŢIE  
Titular disciplină: Prof. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

6 2x14=28 - 1x14=14 - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei: Conţinut  
Curs 
 
1. NOŢIUNI DEFINITORII.         
 Obiectul, baza teoretică şi conţinutul disciplinei. Sistemul de producţie. Sistemul tehnologic. 
Sistemul de fabricaţie. Sistemul expert. Sistemul flexibil de fabricaţie 
2. UNITATEA INDUSTRIALĂ       

 Funcţiile întreprinderii. Fondurile fixe şi utilizarea lor eficientă 
3. PROIECTAREA ŞI DIMENSIONAREA SISTEMELOR DE PRODUCŢIE   
Sarcinile activităţii de proiectare în ramura industrială. Principiile şi problemele proiectării 
sistemelor de producţie. Dimensionarea mărimii sistemelor de producţie. Concepte de logistică 
industrială. Optimizarea fluxurilor logistice de fabricaţie. Structura de producţie şi concepţie a 
întreprinderii constructoare de maşini. Capacitatea de producţie şi factorii care influenţează 
mărimea ei 
4. ORGANIZAREA PRODUCŢIEI           
Tipuri de producţie şi caracteristicile lor. Ciclul de producţie şi structura sa. Organizarea producţiei 
de bază. Caracterizarea fluxurilor de fabricaţie în construcţia de maşini. Strategii şi obiective în 
proiectarea şi optimizarea fluxurilor de fabricaţie. Stadiul actual al teoriei şi practicii în domeniul 
proiectării fluxurilor de fabricaţie. Analiza potenţialului tehnologic al întreprinderii 
5. ORGANIZAREA ŞI OPTIMIZAREA SECŢIILOR AUXILIARE DE DESERVIRE 
Organizarea întreţinerii şi a reparării fondurilor fixe. Organizarea fabricaţiei şi a gospodăriei de 
SDV-uri. Organizarea sectorului energetic. Organizarea activităţii depozitelor. Organizarea 
activităţii de transport intern 
6. INVESTIŢIILE ŞI IMPORTANŢA LOR ÎN DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE 
PRODUCŢIE          
 Definirea investiţiilor, conţinut, importanţă şi clasificare. Documentaţia tehnico-economică 
necesară realizării investiţiilor.  Eficienţa economică a investiţiilor şi indicatorii acestora.  
7. FUNCŢIA DE PERSONAL A ÎNTREPRINDERII    
 Analiza timpului de muncă al executantului.  Normativele de muncă. 
8. FUNCŢIA COMERCIALĂ A SISTEMELOR DE PRODUCŢIE  
 Sistemul de activitate ale funcţiilor comerciale. Activitatea de aprovizionare tehnico-
materială. Activitatea de desfacere a produselor. 
9. SISTEME FLEXIBILE DE FABRICAŢIE     
 Conceptul de flexibilitate a sistemelor de producţie. Eficienţa economică a introducerii 
sistemelor flexibile de fabricaţie. 
 
Laborator 
1.         Determinarea funcţiilor de regresie 
2 Calculul probabilităţilor condiţionate în planificarea producţiei 
3 Metode de prognoză. Determinarea unei prognoze prin metoda lisajului exponenţial 
4 Analiza costurilor de fabricaţie. Metodă pentru determinarea pragului producţiei rentabile 
5 Determinarea variantei optime de proces tehnologic 
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6 Metode de amplasare a utilajelor. Organizarea producţiei de serie mică şi individuală. 
Metoda verigilor 
7 Calculul capacităţii de producţie şi a spaţiului necesar de amplasare a utilajelor pentru un 
atelier care desfăşoară o producţie de serie mare 
8 Simularea tehnologiilor de fabricaţie. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Prelegere, prezentare videoproiector, lucrări practice 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examen.            50% 
Prezenţă activă la curs.           20% 
Evaluare activităţi aplicative de laborator, participare activă la laborator          30% 
 
V. Bibliografie 

1. Schnakovszky, C., ş.c. Ingineria sistemelor de producţie, Editura Tehnica Chişinău, 1998. 
2. Schnakovszky, C., Modelarea si monitorizarea activitatilor logistice in sistemele de 

productie, Editura TehnicaInfo, Chisinau, 2001 
3. Schnakovszky, C., Modelarea si monitorizarea activitatilor logistice, Bacau, Curs intern, 

2001 
4. Schnakovszky, C., Tehnologia fabricarii si repararii utilajului tehnologic, Editura Alma 

Mater, Bacau, 2001 
5. Schnakovszky C., Pavel, V. Tehnologia constructiilor de masini si utilaje, vol I, 

Universitatea Bacau, 1998. 
 
Anul de studiu: IV 
 
Disciplina: Informatică în ingineria mediului  
Titular disciplină: Conf. dr. ing. Mirela Panainte-Lehăduș 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

V 2x14=28 1x14=14 - - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei: Conţinut  
1. Mediul înconjurător    
  2. Poluarea mediului înconjurător;   
  3. Factorul de mediu – aerul;  
  4. Factorul de mediu – apa; -  
   5. Factorul de mediu – solul;  
  6. Controlul, circuitul şi prelucrarea deşeurilor;  
   7. Procedee moderne de combatere a diferitelor tipuri de poluare  
   8. Eticheta ecologica    
   8. Agenda 21  
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: Prelegerea, dezbatere, studiile de caz 
 
IV. Forma de evaluare: Colocviu, participare activă la curs, seminar, predarea portofoliului, 
prezenţa la colocviu şi susţinerea proiectului final 
 
V. Bibliografie 

1. Berca M., 1998 – Strategii pentru protecţia mediului şi gestiunea resurselor, Ed. Grand, 
Bucureşti; 

2. Berca M., 1998 – Teoria gestiunii mediului şi a resurselor naturale, Ed. Grand, Bucureşti; 
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3. Dobre Tr., 2000 – Eco-managementul resurselor materiale reciclabile, Ed. Moldova, 
Bucureşti; 

4. Grădinaru Il., 2000 – Protecţia mediului, Ed. Economică, Bucureşti; 
5. Nedeff V. 1998 – Procedee şi tehnici de protecţie a mediului în agricultură şi industria 

alimentară, Ed. Tehnică Chişinău; 
6. Negulescu M şi colab., 1995 – Politica mediului înconjurător, Ed. Tehnică, Bucureşti; 
7. Teuşdea Valer, 2000 – Protecţia mediului, Ed. Fundaţiei „România de mâine”, Bucureşti.   
8. Grădinaru Il., 2000 – Protecţia mediului, Ed. Economică, Bucureşti; 

Nedeff V. 1998 – Procedee şi tehnici de protecţie a mediului în agricultură şi industria 
alimentară, Ed. Tehnică Chişinău 

 
Disciplina: Limbaje Formale si Teoria Automatelor (LFA) 
Titular disciplină: Lector dr. Popa Dan 

 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

2 2 x 14 = 28 - 1 x 14 = 14 - 5 
 

II. Conţinutul disciplinei: 
Notiuni de algebra si teoria multimilor necesare. Gramatici si limbaje formale. Arbori sintactici si 
analiza sintactica. Teoria automatelor finite deterministe, nedeterministe si cu epsilon miscari. 
Teoreme de echivalenta. Analiza sintactica – eg.parsing. Aplicatii in Haskell si cu generatoare de 
cod. 
 

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prelegerea, explicaţia, problematizarea. 
Laborator 
/Seminar 

Aplicaţii pe mini limbaje experimentale: Limbajul Rodin sau Limbajul 
Simple. Parsere modulare cu biblioteca Parselib. Studii de caz. 

 

 
 

V. Bibliografie 
 

[1] Grigor Moldovan, Limbaje Formale şi Teoria automatelor, Edusoft, Bacău, 2005 
[2] Grune, Dick; Jacobs, J.H. Ceriel, Parsing Techniques, A Practical Guide, 2008 Springer Verlag 
[3] Popa, Dan - Introducere în Haskell 98 prin exemple – EduSoft 2007, ISBN 973-8934-48-6 – 
ISBN (13) 978-973-8934-48-1 
[4] Hudak, Paul; Peterson John; Fasel Joseph; A Gentle Introduction to Haskell 98; online edition 
october, 1999 
[5] Hudak, Paul; Peterson John; Fasel Joseph; (Dan Popa trad.) O mica introducere in Haskell 98; 
Ed. Matrixrom, Bucuresti 2011, ISBN 978-973-755-701-8 
[6] Popa, Dan – Practica Interpretarii Monadice – Ed. Matrixrom, Bucuresti, 2008, ISBN 978-
973- 755-417-8 

 
 
 

Răspunsuri la examen 
Prezenţă activă la curs şi laborator 

IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
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Disciplina: Inteligenta artificiala  
Titular disciplină: Prof. univ. dr. ing. Rotar Dan 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

7 2 x 14 = 28 1 x 14 = 14 2 x 14 = 28 - 5 
 
II. Conţinutul disciplinei:  

Bazele inteligenţei artificiale. Sisteme expert. Realizarea unui program în mediul de programare 
CLIPS. Reţele neurale. Mulţimi nuanţate. Algoritmi genetici – 2 ore 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prelegerea. 
Laborator Aplicaţii pe standuri experimentale, planşe, diagrame.  

 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examene 
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect) 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare 
 
V. Bibliografie 

1. Rotar Dan, Inteligenţă artificială, Editura Alma Mater, Bacău, 2007 
2. Aur Dorian, Aur Liviu, Modelări neuronale în inteligenţa artificială, Editura Grigore 

Tabacaru, Băcau, 1997 
3. Malita Mihaela, Malita Mircea, Bazele inteligenţei artificiale. Logici propoziţionale. Editura 

Tehnica, Bucuresti, 1987 
4. Dumitrescu D. Costin Hariton, Reţele neuronale. Teorie şi aplicatii. Editura TEORA, 

Bucuresti, 1996 
 
 
Disciplina: Informatică industrială 
Titular disciplină: Prof. univ. dr. ing. Culea George 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

7 2x14=28 - 2x14=28 1x14=14 6 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
 
 Introducere in informatica industrială.  Sisteme informatice. Evolutia sistemelor informatice. 
Elemente generale despre controlerelor programabile. Structura controlerului programabile.  
Funcţionarea controlerului programabil. Tipuri de controlere programabile. Controlere OMNRON. 
Controlerul compact  PS 4-201-MM 1. Descrierea echipamentului. Modul de operare. Etapele 
realizării unei aplicaţii de automatizare cu controlere programabile. Programarea in SUCO soft. 
Elementele unei instrucţiuni. Adresarea operanzilor. Intrări. Ieşiri. Markeri. Constante. Parametrii 
funcţiilor bloc. Operanzii simbolici. Instrucţiuni. Blocuri funcţionale. Blocuri de control secvențial. 
Generatoare de impulsuri si temporizări. Funcții de control secvențial. Programarea Controlerului 
PS4 201 MM1. Module externe EM 4. Reţele cu SUCOnet K. Aplicatii bazate pe controlerul PS4 
201 MM1. Controlerul programabil  Mitsubishi FX -2N -5A. Programarea controlerelor Mitsubishi 
FX. 
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III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs: prelegere, dezbatere; Laborator: activitate individuală, activitate în grup, testare aplicații, 
interpretare rezultate. 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Examen. Criterii de evaluare: răspunsuri la examene, evaluare activităţi aplicative, (laborator, 
proiect). prezenţă activă la curs şi seminar, lucrare de verificare. 
V. Bibliografie 

1. Culea George, Găbureanu Cătălin Aplicații integrate pentru întreprinderi, Editura PIM, Iaşi 
Culea George Controlere programabile – Teorie şi Aplicaţii Editura Tehnica-Info Chişinău 
2005 

2. Culea G. Popescu C. Ababei Şt. Modelarea şi simularea sistemelor cu evenimente discrete 
Editura Sirius 2002 

3. Florin Gh. Filip, Boldur Bărbat Informatica industrială Editura Tehnică 1999 
 
 
Disciplina: Programarea clentului de web  
Titular disciplină: Șef lucrari dr. ing. Pruteanu Eusebiu 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

7 2 x 12 = 24  2 x 12 = 24 1 x 12 = 12 4 
II. Conţinutul disciplinei:  
1. elementelor legate de HTML, Taguri de baza.  Structura HTML. limbajul (X)HTML, Taguri 

(X)HTML, Structura documentelor (X)HTML 
2. Adresarea resurselor in spatiu www si protocolale web, HTTP. Metodele GET, POST. 
3. Servere Web, Servere de Aplicatii Web, (concepte)  
4. Browser Web 
5. JavaScript. Document Object Model. 
6. Stiluri. Formatarea paginilor Web prin intermediul stilurilor CSS (Cascading Style Sheets). 

Sintaxa CSS; JSSS-JavaScript Style Sheet, 
7. Operatori și expresii js, Obiectul "Window" în JS. Obiecte de nivel al treilea. 
8. Ajax. jQuery. 
9. PHP - Elemente de baza. Accesarea BD (MySQL) folosind PHP. Conectarea la diferite BD. 
10. Cookie-uri & Sesiuni 
11. Securitatea Clientului Web. Roboti, Optimizarea site-urilor Web pentru motoare de căutare 

(SEO). Strategii SEO- Search Engine Optimization. 
12. Publicare site/bazelor de date pe WEB. Arhitectura, organizarea si întretinerea siteurilor WEB.  
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prezentarea orală şi cu ajutorul videoproiectorului, a cunoştinţelor, 

demonstraţiilor şi exemplelor îmbinată cu prezentare scrisă la tablă. 
Laborator Realizarea de exemple concrete împreună cu studenții  

IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examene 
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect) 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare si examen 

V. Bibliografie 
7. Pruteanu E.  Programare web. Ghid practic., Editura Alma Mater, 2008 
8. Sabin Buraga Programarea in web 2.0. Editura POLIROM, 2007 
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9. Boian F.M., Boian R.F., Tehnologii fundamentale Java pentru aplicaţii Web. Editura Albastră, 
MicroInformatica, Cluj, 2005;  

10. Hall M., Brown L., Core Web Programming. 2nd edition. Prentice Hall, 2001;  
11. Jonathan Chaffer, Karl Swedberg, Learning jQuery, 3rd Edition, Packt Publishing, 2011;  
12. Jennifer Niederst, Web Design in a Nutshell, O'Reilly, 2001;  
13. Chuck Musciano, Bill Kennedy, HTML & XHTML: The Definitive Guide, O'Reilly, 2002;  
14. Negrino T., Smith D, JavaScript for the World Wide Web. 4th edition, Visual QuickStart Guide, 

2001 
 
Disciplina: Fiabilitate 
Titular disciplină: Șef lucrari dr. ing. Grigore Roxana Margareta 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

7 2 x 14 = 28 1 x 14 = 14 - - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Introducere . Elemente de teoria probabilităţilor. Estimarea parametrilor functiilor de reparație. 
Modele structurale utilizate în fiabilitate. Metode de calcul utilizate în fiabilitate. Redundanta, 
toleranta la defectari. Mentenanta sistemelor .         
  
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prezentarea orală şi cu ajutorul videoproiectorului, a cunoştinţelor, 

demonstraţiilor şi exemplelor îmbinată cu prezentare scrisă la tablă. 
Laborator Realizarea de exemple concrete de calcul împreună cu studenții  

 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examene 
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect) 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare 
 
V. Bibliografie 

1. Ioan P.VIZITEU, Fiabilitatea instalatiilor de protectie si automatizare utilizate in 
sistermele  electroenergetice, 

2. Vasile Catuneanu, Angelica Bacivarof, Structuri electronice de inalta fiabilitate, Editura 
militara Bucuresti 1989  

3. C.Eftimie, D.Soare, Fiabilitatea sistemelor de distributie electroenergetice industriale. 
Editura tehnica 1979 

4. Corina Recsher, Anca Samboan, Culegere de probleme de teoria probabilitatilor si 
statistica matematica, Ed.didactica si pedagogica Bucuresti 1972 

 
 
Disciplina: Sisteme Multiagent  
Titular disciplină: Șef lucrari dr. ing. Pruteanu Eusebiu 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

7 2 x 14 = 28  2 x 14 = 28 - 5 
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II. Conţinutul disciplinei:  
Introducere în agenti inteligenti si sisteme multi-agent 
Arhitecturi de baza ale SMA 
Programarea orientata agent (principii) 
Mecanisme de planificare multi-agent 
Mecanisme de comunicare 
Mecanisme de coordonare 
Tehnici de negociere 
Invatare multi-agent 
Aplicatii ale sistemelor multi-agent 
Agenţi şi comerţul electronic; 
Agenţi conversaţionali şi pedagogici 

 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prezentarea orală şi cu ajutorul videoproiectorului, a cunoştinţelor, 

demonstraţiilor şi exemplelor îmbinată cu prezentare scrisă la tablă. 
Laborator Realizarea de exemple concrete împreună cu studenții  

 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 

Răspunsuri la examene 
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect) 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare si examen 

 
V. Bibliografie 
1. Pruteanu E. Nitu C. Sisteme multiagent, Editura Alma Mater, Bacau 2010 
2. John Wiley & Sons An Introduction to MultiAgent Systems - Second Edition, 2009, 

ISBN-10: 0470519460 ISBN-13: 978-0470519462 
3. G. Weiss (ed.) – Multiagent systems – A Moderl Approach to Distributed Artificial Intelligence, 

The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2000 
4. Leţia, Ioan Alfred, Slavescu, R., Crăciun, F., Köpe, Z – Logica şi arhitectura sistemelor 

multiagent, Casa de Ştiinţă, Cluj, 2000 
5. Watson, Mark – Aplicaţii Java inteligente pentru Internet şi intraneturi, Editura All, Bucureşti, 

1999 
 
 
Disciplina: Sisteme Distribuite  
Titular disciplină: Șef lucrari dr. ing. Pruteanu Eusebiu 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

8 2 x 12 = 24 2x12=24 1x 12 = 12 - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
1. Concepte introductive privind sistemele distribuite de conducere (SDC), definire, caracterizare,  
2. Arhitectura/Modele sistemelor distribuite; Modelul client/server, Design si middleware;  
3. Comunicarea in SD.  
4. Apel de procedura la distanta; prelucrare distribuită. 
5. Comunicatie in grup. Semantica esecurilor in RPC. 
6. Sincronizarea ceasurilor - ceasuri logicale vs. Fizice. Alg. pt. sincronizarea ceasurilor 
7. Toleranta la defecte si fiabilitatea SDC.  
8. Algoritmi de alegere, distribuiti si inteligenti specifici SDC. 
9. Protecţia şi securitatea SDC. 
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10. Studierea, prezentarea și dezvoltarea aplicațiilor Distribuite în tehnologie GRID.; 
11. Baze de date distribuite; Definirea, Proiectarea BD Distribuite; 
12. Modele de calcul distribuit. Standarde pentru dezvolarea aplicaţiilor distribuite – RMI, CORBA; 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prezentarea orală şi cu ajutorul videoproiectorului, a cunoştinţelor, 

demonstraţiilor şi exemplelor îmbinată cu prezentare scrisă la tablă. 
Laborator Realizarea de exemple concrete împreună cu studenții  

 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 

Răspunsuri la examene 
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect) 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare si examen 

 
V. Bibliografie 
1. Costica Nitu, Eusebiu Pruteanu, Corneliu Nitu, Sisteme distribuite de conducere , ISBN:978-973-755-

706-3, 2011  
2. Tanenbaum A. S. “Retele de calculatoare”, Computer Press Agora, 1997; 
3. Mihai Horia Zaharia, “Sisteme Paralele şi distribuite”, Ed “Gh. Asachi”, Iași, 2003, ISBN 973-621-056 
4. A.S. Tanenbaum, M. van Steen,  Distributed Systems. Principles and paradigms,  Prentice Hall 2002/2007ISBN 0-

13-088893-1 http://www-users.cs.umn.edu/~karypis/parbook/. 
5. Pruteanu Eusebiu, Popa Sorin, Arhitecturi paralele si Sisteme Distribuite, Ed. Alma Mater, Bacau, 2009 
6. Paunescu, F. "Sisteme cu prelucrare distribuita", ET. Bucuresti, 1993. 
 
 
 
Disciplina: MANAGEMENT DE PROIECT 
Titular disciplină: S.l. ing. dr.ec. Drob Cătălin 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

8 2x12=24 1x12=12 - - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
1. Prezentarea generală a managementului proiectelor: Scurt istoric al managementului de 
proiect.Definirea, caracteristicile şi tipologia proiectelor.Definirea, scopul şi sarcinile principale ale 
managementul de proiect.Importanţa managementului de proiect. Părţile implicate în proiect.Ciclul 
de viaţă al unui proiect. Procesele de bază specifice proiectelor. Domeniile (zonele) de cunoaştere 
ale managementului de proiect. 
2. Aspecte specifice managementului proiectelor: Conţinutul şi obiectivele proiectului.Structuri 
organizatorice utilizate în cadrul managementului de proiect. Structura descompunerii lucrărilor 
(WBS). Planificarea proiectelor. Tehnici de planificare. Derularea proiectelor. Finalizarea 
(închiderea) proiectelor. Evaluarea proiectelor. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: Prelegerea, explicaţia, conversaţia, dezbaterea, 
problematizarea, exerciţiul. 
 
IV. Forma de evaluare: Colocviu. Test grilă. 
 
V. Bibliografie 
1. Bârgăoanu, A., - “Managementul proiectelor”, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003; 
2. Ciobanu, M.R., - “Managementul proiectelor”, Editura Gh. Asachi, Iaşi, 2002; 

http://www-users.cs.umn.edu/%7Ekarypis/parbook/
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3. Drob, C. –  “Management de proiect.”, Editura Alma Mater, Bacău, 2010; 
4. Drob, C., Macarie, F., –  “Management de proiect. Note de curs şi seminar”, Editura Alma Mater, 
Bacău, 2007; 
5. Opran, C., - coord. - “Managementul proiectelor”, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2002; 
6. Oprea, D., - “Managementul proiectelor. Teorie şi cazuri practice”, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 
2001. 
 
Disciplina: Aplicații integrate pentru întreprinderi 
Titular disciplină: Prof. univ. dr. ing. Culea George 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

8 2x12=24 - 2x12=24 - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
 
Enterprise resource planning (ERP). Avantajele sistemelor ERP. Dezavantaje. Caracteristicile 
soluţiilor ERP. Prezentare SAP. Organizarea SAP. Tehnologii puse la dispoziţie de SAP. SAP 
Netweaver. Limbajul de programare ABAP. Etapele creării unui program de ABAP în SAP. 
Declararea variabilelor – instrucţiunea data, Declararea constantelor, Expresii logice. Instrucţiuni de 
control, Instrucţiuni de ciclare, Instrucţiuni de afişare –write. Instrucţiuni aritmetice şi de atribuire, 
Instrucţiuni şi operaţii aritmetice. Funcţii de prelucrare primară variabilelor în virgula mobilă. 
Funcţii matematice în virgulă mobilă. Instrucţiuni de lucru cu şiruri de caractere,  Instrucţiuni de 
lucru cu tabele interne. Folosirea simbolurilor de câmp (field symbols). Project 2010. Introducere în 
crearea de proiecte. Diagrame care ajută la conducerea proiectului. Intercondiţionări. Utilitatea 
aplicaţiilor de conducere a proiectelor. Facilităţi oferite de Project 2010 pentru gestionarea de 
proiecte.  Avantajele oferite de mediul Project server. Realizarea unui proiect. Secvenţele ce se 
parcurg în realizarea unui proiect. Calendarele din Project. Introducerea de sarcini. Adăugarea de 
subsarcini. Salvarea fişierelor de proiect. Salvarea fişierelor ca şabloane. Protejarea fişierelor. 
Lucrul cu o schiţă de proiect. Manipularea diagramei Gantt pentru a vizualiza temporizarea. Tipuri 
de dependenţe . Stabilirea dependenţelor. Vizualizarea dependenţelor. Ştergerea dependenţelor. 
Crearea resurselor şi specificarea costurilor. Impactul utilizării informaţiei despre resurse asupra 
planificării. Lucrul efectiv cu resurse. Calendare şi resurse. Atribuirea unui cost fix al resursei unei 
sarcini, Prelucrări finale ale proiectului.  
                   
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs: prelegere, dezbatere; Laborator: activitate individuală, activitate în grup, testare aplicații, 
interpretare rezultate. 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Examen. Criterii de evaluare: răspunsuri la examene, evaluare activităţi aplicative, (laborator). 
prezenţă activă la curs şi seminar, lucrare de verificare. 
V. Bibliografie 

1. Culea George, Găbureanu Cătălin Aplicații integrate pentru întreprinderi, Editura PIM, Iaşi 
2008, ISBN 978-606-520-059-3 

2. Culea George, Automatizarea modernă a sistemelor de producţie, Editura Sirius, 2002 
 
 
Disciplina: Automatizarea proceselor industriale 
Titular disciplină: Prof. univ. dr. ing. Culea George 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
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Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

8 2x12=24 1x12=12 2x12=24 - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
 

Introducere. Modalităţi  de  automatizare a proceselor industriale. Analiza proceselor ciclice în 
vederea automatizării. Soluţii de automatizare. Criterii de alegere a unei soluţii de automatizare. 
Structuri specifice ale automatizării complexe.  Automate finite. Elemente şi dispozitive cu 
caracteristică de tip releu. Metode de reprezentare a automatelor finite. Stabilitatea structurala a 
automatelor  finite. Transformări echivalente de automate. Sinteza automatelor secvenţiale 
sincrone şi asincrone. Modalităţi  de  automatizare a proceselor industriale. Calculatoare de 
proces. Arhitectura internă a unui calculator de proces. Automate programabile. Prezentarea 
echipamentului TWIDO. Variante de controlere programabile Twido. Module de extensie pentru 
intrări/ieşiri digitale, analogice. Module de ieșire. Protocoale de comunicaţie. Caracteristici 
Controlerul modular TWDLMDA20DRT. Modul de cablare a controlerului TWDLMDA20-
DRT. Modulul de intrări/ieşiri analogice TWDAMM3HT. Modul de cablare al modulului 
TWDAMM3HT. Funcţii speciale ale controlerelor Twido. Programatoare ciclice. Editor de 
simboluri. Limbajul lista de instrucţiuni. Instrucţiuni pe acumulator. Instrucţiuni pe acţiuni. 
Instrucţiuni pe  blocuri funcţionale. Utilizarea parantezelor. Instrucţiuni cu stiva. Programarea cu 
ajutorul reprezentării Grafcet. Instrucţiuni Grafcet. Blocuri funcționale de temporizare. 

                  
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs: prelegere, dezbatere; Seminar: activitate individuală, activitate în grup, testare aplicații, 
interpretare rezultate. 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Examen. Criterii de evaluare: răspunsuri la examene, evaluare activităţi aplicative, (seminar). 
prezenţă activă la curs şi seminar, lucrare de verificare. 
V. Bibliografie 

1. Culea George, Automatizarea modernă a sistemelor de producţie, Editura Sirius, 2002 
2. Culea George, Controlere programabile – Teorie şi Aplicaţii, Editura Tehnica-Info Chişinău, 

2005 
3. Culea G. Popescu C. Ababei Şt., Modelarea şi simularea sistemelor cu evenimente discrete, 

Editura Sirius, 2002 
 
 
Disciplina: PRELUCRAREA IMAGINII  
Titular disciplină: Prof. univ. dr. ing. Iulian Florescu 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr 

de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 2x12=24 - 2x12=24 - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
        Curs 

 INTRODUCERE   
Imagini digitale, structura unui sistem de prelucrarea ¸si analiza imaginilor, stocarea 

imaginilor, stocarea imaginilor în memorie, stocarea imaginilor în fisiere            
     TEHNICI DE ÎMBUNATATIRE A IMAGINILOR 
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Operatii punctuale de modificare a contrastului , modificarea liniara a contrastului , 
modificarea neliniara a contrastului, pseudocolorarea, operatii de contrastare bazate pe 
histograma imaginii  
     FILTRAREA LINIARA A IMAGINILOR 
Filtrarea liniara de netezire, filtrarea liniara de contrastare, filtrarea liniara adaptiva  
     FILTRAREA NELINIARA A IMAGINILOR 
Filtrarea de ordine, filtrul median,  filtrele de ordine ponderate  si structurile multietaj, 
filtre de ordine de domeniu , aspecte de implementare 
     METODE DE COMPRESIE A IMAGINILOR 
     SEGMENTAREA IMAGINILOR 
   MISCAREA TRIDIMENSIONALA 
Laborator 

Introducere in prelucrarea imaginii 
Semnale si sisteme bidimensionale 
Corectia de gama 
Analiza si imbunatatirea imaginii 
Restaurarea imaginii, variatia intensitatii 
Aplicatii ale morfologiei matematicii in prelucrarea imaginii 
Imagini binare 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Prezentarea, predarea, examinarea, formarea deprinderilor practice, crearea deprinderilor de a 
lucra în echipă, expunere, metode computerizate de calcul şi analiza a datelor etc. 
 
IV. Forma de evaluare:  
Criterii generale de evaluare sunt: 
 completitudinea şi corectitudinea cunoştinţelor; 
 coerenţa logică, fluenţa, expresivitatea, forţa de argumentare; 
 capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate în activităţi intelectuale complexe; 
 capacitatea de aplicare în practică, în contexte diferite, a cunoştinţelor învăţate; 
 capacitatea de analiză, de interpretare personală, originalitatea, creativitatea; 
 evitarea fenomenele de apreciere şi notare subiectivă; 
 gradul de asimilare a limbajului de specialitate şi capacitatea de comunicare; 
Criterii vizând aspectele atitudinale şi motivaţionale cum sunt: conştiinciozitatea, interesul 
pentru studiul individual, participarea activă la seminarii, frecvenţa la cursuri etc. 
Examen oral: Se efectuează pe baza biletului de examen extras, în mod individual, de către 
fiecare student, din totalul biletelor întocmite. Biletele de examen sunt semnate de cadrul 
didactic examinator şi de şeful de departament. Studenţii au dreptul la 15 minute pentru 
pregătirea răspunsurilor. Studentul este lasat sa-si expună liber subiectul, iar profesorul dupa 
ce studentul si-a incheiat prezentarea, adreseaza intrebari cu scopul de a verifica capacitatea 
candidatului de a releva esentialul, de a exemplifica. 
 
V. Bibliografie 

1. Mihai Bulea, Stucturi si algoritmi paraleli pentru prelucrarea imaginilor si 
recunoasterea formelor, 1998 

2. Vertan, C., Gavat, I., Stoian, R.: Variabile aleatoare: principii ¸si aplicatii, Editura 
Printech, Bucuresti, 1999 

3. Mihai Ivanovici - “Procesarea Imaginilor - îndrumar de laborator”, Universitatea 
           Transilvania, Braşov, 2006 
 
 
Disciplina: Antreprenoriat 
Titular disciplină: Prof.dr.ing. Valentin ZICHIL 
 



F 114.08/Ed.01 47 

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

VIII 2x12=24 - - 1x14=14 3 
II. Conţinutul disciplinei:  

1. Antreprenoriatul                                                                                                    3 ore 
- Definiţii, terminologie 
- Caracteristici 
- Abordări microeconomice şi macroeconomice  

2. Antreprenoriatul rural, antreprenoriatul agricol                                                    3 ore                    
- Noţiuni de bază, termeni specifici 
- Caracteristicile din mediul rural 
- Abordarea comprehensivă 

3. Politici în domeniul antreprenoriatului                                                                  2 ore 
4. Formarea unei culturi a antreprenoriatului                                                            2 ore 
5. Tipologia afacerilor                                                                                                2 ore 
6. Incubarea, conducerea şi lichidarea afacerilor                                                       2 ore 
7. Cumpărarea, vânzarea, franciza în afaceri                                                             4 ore 
8. Planul de afaceri                                                                                                     4 ore 
9. Etica în activitatea de antreprenoriat                                                                      1 ore 

Responsabilitatea antreprenorului                                                                                1 ore 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: 
Descrierea, explicaţia, prelegerea magistrală, prelegerea dialog, prelegerea cu demonstraţii, 
prelegeri cu oponenţi, prelegeri introductive, prelegeri de sinteză 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Tip de activitate (Examen, Colocviu, Verificare pe parcurs) E 

 Criterii de 
evaluare 

Metode de 
evaluare 

Pondere din 
nota finală 

Standard minim de 
performanţă 

Curs Participarea 
activă la curs 

Evaluare 
orală, caiet de 
prezenţă 

10% Prezentarea la 
minimum 60% din 
activităţile de curs 

Seminar/ 
laborator/ proiect 

prezenţă 
activă la 
proiect 

Portofoliu 
(proiect) 

30% 80% participare 
activă la lucrările de 
seminar, predarea 
portofoliului 

 
V. Bibliografie 

1. Toma S. G. (2007), Bazele economiei întreprinderii, Bucureşti: Ed. ASE 
2. Osborne A. E., Luecke R. (2005), Entrepreneur's Toolkit. Tools and Techniques to Launch 

and Grow Your New Business, Boston: Harvard Business School Press,   
3. Văduva S. (2004), Antreprenoriatul, Bucureşti: Ed. Economică 
4. Bridge S., O' Neil K., Cromie S. (2003), Understanding Enterprise, Entrepreneurship and 

Small Business, New York: Palgrave, Macmilan 
5. Hisrich R. D., Peters M. P. (2002), Entrepreneurship, Boston: McGraw-Hill 
6. Sasu C. (2001), Iniţierea şi dezvoltarea afacerilor, Iaşi: Polirom 
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