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FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
1.2. Facultatea Facultatea de Inginerie 
1.3. Departamentul Departamentul de Energetică și Știința Calculatoarelor 
1.4. Domeniul de studii Calculatoare și Tehnologia Informației 
1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii/calificarea Tehnologia Informației 
1.7. Forma de învăţământ Învățământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Rețele de calculatoare 
2.2. Titularul activităţilor de curs Ș.l. dr. ing. Popa Sorin Eugen 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Ș.l. dr. ing. Popa Sorin Eugen 
2.4. Anul de 
studiu 

1 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DD 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

0/1/0 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

0/14/0 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat  23 
Examinări 10 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  83 
3.8. Total ore pe semestru  125 
3.9. Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

• Calcul matematic, fizică – electricitate 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

http://inginerie.ub.ro/
mailto:decaning@ub.ro
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5.1.  de desfăşurare a cursului • Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele 
mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în 
timpul cursului, nici părăsirea de către studenți a sălii de curs în vederea 
preluării apelurilor telefonice personale; 

• Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator întrucât 
aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului educațional; 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord cu 
studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive altfel 
decât obiectiv întemeiate. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a 
lucrărilor de seminar/laborator-proiect, titularul va stabili o depunctare pentru 
fiecare zi de întârziere.   

 
6. Competenţe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Să se familiarizeze cu principalele noţiuni şi echipamente folosite în domeniul 
reţelelor de calculatoare 

7.2. Obiectivele specifice • Să poată identifica corect echipamentele reţelelor de calculatoare şi rolul lor 
funcţional; 

• Să înţeleagă mecanismul transmiterii pachetelor de date în reţea; 
• Să dezvolte abilitatea argumentativă a studenţilor 

 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. 
ore Metode de predare Observaţii 

• Introducere în reţele de calculatoare, noţiuni fundamentale 4 Prelegere Observaţii 
• Medii de comunicaţie 4 Prelegere  
• Testarea cablurilor 2 Prelegere  
• Cablarea LAN şi WAN 2 Prelegere  
• Noţiuni fundamentale despre Ethernet 2 Prelegere  
• Tehnologii Ethernet 2 Prelegere  
• Comutaţia Ethernet 2 Prelegere  
• Suita de protocoale TCP/IP ţi adresarea IP 6 Prelegere  
• Noţiuni fundamentale despre rutare şi subreţele 2 Prelegere  
• Nivelurile Transport şi Aplicaţie din TCP/IP 2 Prelegere  
• Introducere în reţele de calculatoare, noţiuni fundamentale 4 Prelegere  
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• C1.2. Utilizarea de teorii şi instrumente specifice (algoritmi, scheme, modele, protocoale etc.) pentru 
explicarea structurii şi funcţionării sistemelor hardware, software şi de comunicaţii 

• C2.1. Descrierea structurii şi funcţionării componentelor hardware, software şi de comunicaţii 
• C2.2. Explicarea rolului, interacţiunii şi funcţionării componentelor sistemelor hardware, software şi de 

comunicații 
• C2.4. Evaluarea caracteristicilor funcţionale şi nefuncţionale ale componentelor hardware, software şi de 

comunicaţii, pe baza unor metrici 
• C2.5. Implementarea componentelor sistemelor hardware, software şi de comunicaţie 
• C4.2. Explicarea rolului, interacţiunii şi funcţionării componentelor sistemelor informatice 
• C4.3. Elaborarea specificaţiilor şi proiectarea unor sisteme informatice folosind metode şi instrumente 

specifice 
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Bibliografie 
• Popa Sorin Eugen, Rețele de calculatoare – support de curs, rev. 2016, online. 
• Popa Sorin Eugen, Reţele de calculatoare – note de curs şi aplicaţii, Ed. Alma Mater Bacău, 2007, ISBN: 978-973-

1833-19-4; 
• NĂSTASE Fl., Reţele de calculatoare, Ed. ASE, Bucureşti, 2005; 
• Munteanu A, Şerban V.G., Reţele locale de calculatoare – proiectare şi administrare, Ed. Polirom, 2003. 
Bibliografie minimală 
• Popa Sorin Eugen, Rețele de calculatoare – support de curs, rev. 2016, online. 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Instructaj de protecţia muncii.  Matematica în reţelele 
de calculatoare. Conversia binar – zecimal, zecimal – 
binar. 

2 Dezbatere, exerciţii şi 
probleme 

 

2. Configurarea TCP/IP, stabilirea adreselor IP  2 Realizare practică  
3. Construirea cablurilor UTP pentru conectarea 

calculatoarelor în reţea 
2 Dezbatere, realizare 

practică 
 

4. Construirea unei reţele pe mediu UTP 2 Realizare practică  
5. Construirea şi configurarea unei reţele wireless 2 Realizare practică  
6. Proiectarea reţelelor de calculatoare folosind 

principiile cablării structurate 
2 Dezbatere, desen 

tehnic 
 

7. Bazele împărţirii în subreţele, împărţirea claselor de 
adrese în subreţele 

2 Realizare practică  

Bibliografie 
• Popa Sorin Eugen, Rețele de calculatoare – support de curs, rev. 2016, online. 
• Popa Sorin Eugen, Reţele de calculatoare – note de curs şi aplicaţii, Ed. Alma Mater Bacău, 2007, ISBN: 978-973-

1833-19-4; 
Bibliografie minimală 
• Popa Sorin Eugen, Rețele de calculatoare – support de curs, rev. 2016, online. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

10. Evaluare 

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

10.4. Curs Prezenţă activă la curs, răspunsuri la 
întrebări 

Examen oral 60% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Prezenţa activă la laborator, colaborarea cu 
colegii, răspunsuri la întrebări 

Probleme, proiect 40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• Efectuarea a 5 din cele 7 lucrări de laborator, şi acumularea a minim 5 puncte din zece la examenul scris. 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2016 Ș.l. dr. ing. Popa Sorin Eugen 
 

Ș.l. dr. ing. Popa Sorin Eugen 

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

27.09.2016 Prof. univ. dr. ing. George CULEA 
 

 
Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

28.09. 2016 
 

Prof. dr. ing. Valentin ZICHIL 
 

 


