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FIŞA DISCIPLINEI  
Anul universitar 2015-2016 

Decan, 
Prof.dr.ing. Marcel ISTRATE 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
1.2 Facultatea Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 
1.3 Departamentul Utilizări, Acţionări și Automatizări Industriale 
1.4 Domeniul de studii Inginerie Electrică 
1.5 Ciclul de studii1 Licenţă 
1.6 Programul de studii Electronică de Putere şi Acţionări Electrice 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare I 
2.2 Titularul activităţilor de curs Şef lucr. dr. ing. Cătălin DAMIAN 
2.3 Titularul activităţilor de aplicaţii Şef lucr. dr. ing. Cătălin DAMIAN 
2.4 Anul de studii2 1 2.5 Semestrul3 1 2.6 Tipul de evaluare4 C 2.7 Tipul disciplinei5 DF 
 
3. Timpul total estimat al activităţilor zilnice (ore pe semestru) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care 3.2 curs 1 3.3a sem. 3.3b laborator 2 3.3c proiect
3.4 Total ore din planul de învăţământ6 42 din care 3.5 curs 14 3.6a sem. 3.6b laborator 28 3.6c proiect
Distribuţia fondului de timp7 Nr. ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 
Pregătire seminarii/laboratoare/proiecte, teme, referate şi portofolii 8 
Tutoriat8 8 
Examinări9 4 
Alte activităţi:   
3.7 Total ore studiu individual10 54 
3.8 Total ore pe semestru11 96 
3.9 Numărul de credite 4 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum12 - 
4.2 de competenţe - 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a cursului13 Sală dotată cu tablă şi videoproiector
5.2 de desfăşurare a laboratorului 14 Sală de calculatoare dotată cu 28 de stații de lucru, table de scris și videoproiector
 
6. Competenţele specifice acumulate15 

Număr de credite alocat disciplinei16: 4 
Repartizare credite 

pe competenţe17 
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CP1 
Aplicarea regulilor şi metodelor ştiinţifice generale pentru rezolvarea  problemelor 
specifice ingineriei electrice 

0.5 

CP2 
Descrierea funcţionării şi structurii sistemelor de calcul şi a aplicaţiilor lor în ingineria 
electrică folosind cunoştinţele referitoare la limbajele, mediile şi tehnologiile de 
programare şi la instrumente specifice (algoritmi, scheme, modele, protocoale etc.) 

0.5 

CP3 
Explicarea şi interpretarea pachetelor de programe pt. proiectarea şi optimizarea 
sistemelor electrice reprezentative 

1 

CP4 Transpunerea problemelor din ingineria electrică în programe de calculator 1 
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CT1 
Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor şi timpilor de 
lucru 

0.33 

CT2 Aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 0.33 

CT3 
Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare 
profesională asistată 

0.34 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
Obiectivul disciplinei este de a iniția studenții în programarea calculatoarelor în 
limbajul C. 

7.2 Obiective specifice 

Cunoaşterea structurii fizice şi logice a unui sistem de calcul (SC), posibilităţi 
generale de folosire a SC, moduri de reprezentare şi de organizare a informaţiei în SC, 
cunoaşterea tehnicilor de alcătuire a modelelor matematice şi de reprezentare sub 
formă de pseudocod şi organigramă a programelor. Limbajul de programare C.
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8. Conţinuturi 
8.1 Curs18 Metode de predare19 Observaţii

I. Introducere în limbajele de programare. Ciclul de dezvoltare al unui 
program. 

Prelegere clasică. Explicație, 
problematizare. Discuţii. 

2 ore 

II. Etapele necesare rezolvării unei probleme cu ajutorul calculatorului.  
Prelegere clasică. Explicație, 

problematizare. Discuţii. 
2 ore 

III. Reprezentarea informaţiei în calculatoarele numerice, sisteme de numeraţie, 
coduri alfanumerice, coduri numerice 

Prelegere clasică. Explicație, 
problematizare. Discuţii. 

2 ore 

IV. Tipuri de programare. Structura unui program C.  Setul de caractere. 
Vocabularul limbajului C. 

Prelegere clasică. Explicație, 
problematizare. Discuţii. 

2 ore 

V. Tipuri de date şi specificarea lor. Operaţii elementare.  
Prelegere clasică. Explicație, 

problematizare. Discuţii. 
2 ore 

VI. Funcţii de I/E standard. Expresii.  
Prelegere clasică. Explicație, 

problematizare. Discuţii. 
2 ore 

VII. Instrucţiuni de decizie 
Prelegere clasică. Explicație, 

problematizare. Discuţii. 
2 ore 

8.2b Laborator Metode de predare20 Observaţii
I. Structura sistemelor de calcul, reprezentarea informaţiilor sub formă 

numerică 
Conversație, Exerciții, Discuții 4 ore 

II. Prezentarea mediului de programare, etapele realizării unui program, 
exemple de calcul 

Conversație, Exerciții, Discuții 4 ore 

III. Formalizarea modalității de rezolvare a problemelor, pseudocod, 
organigramaă, tabel de verificare, program de calcul din domeniu fizică 
electricitate 

Conversație, Exerciții, Discuții 4 ore 

IV. Tipuri de date (int, char, float, struct), tipuri de variabile (locale, globale, 
const) 

Conversație, Exerciții, Discuții 4 ore 

V. Modalități de organizare a locațiilor de memorie  Conversație, Exerciții, Discuții 4 ore 
VI. Operații I/O cu numere întregi Conversație, Exerciții, Discuții 4 ore 

VII. Instrucțiuni de decizie (if-else, switch-case) Conversație, Exerciții, Discuții 4 ore
Bibliografie aplicaţii (seminar / laborator / proiect): 
1. Claude Delannoy Initiation a la programation ,2007, Ed. Eyrolles,Paris 
2. B. Pătruţ  Algoritmi şi limbaje de programare, 1998,Ed Teora,Bucureşti 
3. D. Lica, M.Paşoi Informatică,fundamentele programării,Cukegere de probleme, 2005, Ed. L & S Soft,Bucureşti 
4. Al  Valachi , M Bârsan  Tehnici numerice şi automate,1986,Ed Junimea, Iaşi 
5. H. Schildt: C Manual complet, Teora, 1998. 
6. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: The C Programming Language, 2nd edition, Prentice Hall, 1988 
A. Kelley, I. Pohl: A book on C: Programming in C, 4th edition, Addison Wesley, 1998 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului21 

Disciplina, prin conținutul oferit studenților, aparține domeniului tehnologiei informației și are o abordare orientată spre 
practică și spre rezolvarea problemelor specifice domeniului ingineriei electrice și energetice, pentru a crea studenților 
competențele în programare necesare pe piața muncii. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs  Cunoştinţe teoretice însuşite (cantitatea, 
corectitudinea, acurateţea) 

Teste pe parcurs22:  20% 
Evaluare finală:  40% (min 5) 

10.5b Laborator  Cunoaşterea modului de utilizare a instrumentelor 
specifice; prelucrarea şi interpretarea unor rezultate 

 Caiet de laborator (lucrări 
experimentale, referate) 

30% (min 5) 

10.5d Alte activităţi23  Activitate în cursul semestrului 
 Discuţii şi probe practice 

la orele de aplicații 
10% 

10.6 Standard minim de performanţă24 
Crearea structurii de bază a programelor și a structurilor de date necesare

 
Data completării,   Semnătura titularului de curs,   Semnătura titularului de aplicaţii, 
14.09.2015   Şef lucr.dr.ing. Cătălin DAMIAN   Şef lucr.dr.ing. Cătălin DAMIAN 
 

 
Data avizării în departament,    Director departament, 

 14.09.2015      Prof.dr.ing. Gheorghe LIVINȚ 
 
 
 


