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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul de lecţii Algoritmi şi structuri de date  este predestinat studenţilor ciclului I (universitar) cu scopul 
familiarizării lor cu principalele tipuri de algoritmi, metode de descriere a lor şi clasificare. Prezentarea cursului 
se realizează prin expunere orală. 
La lecţiile practice se analizează exemple tipice de algoritmi, metode de implementare a lor, folosirea algoritmilor 
pentru prelucrarea diferitor tipuri de structuri de date care vor duce la înţelegerea mai profundă a materialului 
teoretic, se interpretează în cazuri concrete unele noţiuni şi rezultate formulate într-un limbaj formal, limbaj 
algoritmic sau scheme logice, se stabilesc erori de raţionament. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 
- capacitatea de analiză şi sinteză a teoriilor, metodelor şi datelor provenite din diverse compartimente ale 

informaticii sau din surse adiacente;  
- capacitatea de a aplica cunoştinţele teoretice la studiul problemelor practice;  
- programarea în limbaje de nivel înalt;  
- dezvoltarea şi întreţinerea aplicaţiilor informatice;  
- utilizarea instrumentelor informatice în context interdisciplinar;  
- utilizarea bazelor teoretice ale informaticii și a modelelor formale;  
- proiectarea şi gestiunea bazelor de date;  
- proiectarea şi administrarea reţelelor de calculatoare;  
- capacitatea de a lucra atât independent, cât şi în echipă, în funcţie de cerinţele activităţii profesionale. 
Competenţe specifice: 
- acumularea a cunoștinţelor și interpretarea adecvată a teoriilor și metodelor de studiu.  
- cunoașterea și aplicarea reţelelor de calcul, a soft-ului de sistem în activităţi de studiu și cercetare.  
- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare și analiză critică a informaţiei, care permite viitorului 

specialist să se adapteze operativ la modificările din societate.  
- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluţionarea problemelor cu caracter interdisciplinar.  
- identificarea direcţiilor prioritare de cercetare în domeniul informaticii.  
- argumentarea importanţei investigaţiilor privind diverse modele ale matematicii aplicate şi a softului 

instrumental, cu potenţial de utilizare in soluţionarea problemelor de automatizare a gestiunii activităţilor.  
- dezvoltarea capacităţii de administrare a reţelelor de calculatoare, a sistemelor de operare a bazelor de date 

din cadrul unităţilor economice.  
- utilizarea cunoştinţelor obţinute în activităţi de proiectare a sistemelor suport inteligente, aplicaţiilor pentru 

dispozitive mobile, diverse sisteme de simulare, diverse aplicaţii în reţea etc., în scopul îmbunătăţirii calităţii 
vieţii.  

- diseminarea informaţiei şi a cunoştinţelor dobândite atât specialiştilor din domeniu, cât şi celor din alte 
domenii.   

Finalităţi de studii ale cursului 
La nivel de aplicare studenţii vor: 
- determina tipul problemei; 
- determina metodele existente de rezolvare a clasei respective de probleme; 
- alege una sau câteva metode de soluţionare a problemei; 
- determina cel mai eficient algoritm pentru rezolvarea problemei şi structurile de date necesare; 
- determina gradul de complexitate a algoritmilor;  
- descrie algoritmul prin metoda schemelor logice; 
- elabora programul de realizare a algoritmului în unul din limbajele de programare (C++); 
- elabora algoritmi proprii. 



La nivel de integrare studenţii vor:  
- conştientiza rolul gândirii algoritmice în soluţionarea claselor de probleme din matematica economică, 

informatică etc.; 
- aprecia gradul de complexitate al problemelor şi alegerea sau elaborarea de algoritmi efectivi pentru 

soluţionarea lor; 
- descrie algoritmul de soluţionare a problemelor; 
- determina resursele hard şi soft pentru realizarea algoritmului de soluţionare al problemei; 
- percepe formalizarea limbajului natural; 
- determina sfera de aplicare a algoritmilor şi diferitor tipuri de structuri de date; 
- transfera modelele de raţionament în cadrul altor domenii; 
- stabili erori de raţionament. 
Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Algoritmi şi structuri de date  este necesară iniţierea în cursurile 
Tehnologii informaţionale şi bazele programării. Algoritm şi programare. 
Teme de bază: Aspectele elaborării unui algoritm. Probleme. Calculabilitate. Algoritmi. Tehnici de elaborare a 
algoritmilor. Complexitate. Corectitudine. Analiza performanţelor. Calitatea algoritmilor. Notaţii de 
complexitate. Utilizarea notaţiilor asimptotice. Corectitudinea algoritmilor. Corectitudine parţială şi corectitudine 
totală.  Inducţie structurală. Inducție bine formată. Verificarea deductivă a corectitudinii algoritmilor. Exemple de 
analiză a algoritmilor. Structuri de date. Liste unidirecţionale. Liste alocate secvenţial. Liste înlănţuite. Stive. 
Cozi. Heapuri. Grafuri. Arbori binari. Algoritmi pentru grafuri. Parcurgerea grafurilor.  Arbori de ordinul m. 
Puncte de articulaţie şi punţi. Drumuri de cost minim. Algoritmul lui Dijkstra. Algoritmul Belman-Floyd. 
Programare dinamică: Floyd-Warshall. Arbori minimi de acoperire. Algoritmul Prim. Algoritmul lui Kruskall. 
Algoritmul lui Huffman. Coduri prefix. Arbore de codificare.  Construcţia codificării prefix a lui Hamilton. 
Optimalitatea algoritmului lui Hamilton. Tehnici de sortare. Tehnici de căutare. Tehnici de rezolvare a 
referinţelor de complexitate. Analiza amortizată. Tipare de construire a algoritmilor. Algoritmi pentru grafuri. 
Algoritmi aleatori. Algoritmi euristici de explorare. Exploatare A*. Exploatare GBF*. Exploatare MINIMAX. 
Algoritmi de aproximare.  

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lucrări individuale, consultaţii. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%).   
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