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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Arhitectura calculatorului şi sisteme de operare este o disciplină de specialitate, care asigură pregătirea 
studenţilor în domeniul informaticii. Cursul este  adresat studenţilor anului II, sem. I   specialităţile “Informatica”, 
“Informatica aplicată” şi “Matematică”. Arhitectura calculatoarelor  este cercetată din diferite puncte de vedere 
distincte, fiecare fiind interpretat ca un nivel al ierarhiei sistemului de calcul. 
La lecţiile practice se vor analiza exemple tipice de algoritmi elementari, realizarea lor în limbajul de asamblare. 
Vor fi folosite  translatoarele TASM, MASM editoarele de legături interne TLINK şi depanatorul TD. Se va 
folosi linia de comanda pentru dialogul cu sistemul de calcul. Vor fi cercetate structurile sistemelor de operare şi 
a sistemelor de fișiere. 

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 cunoștințelor și interpretarea adecvată a teoriilor și metodelor de studiu; 
- Cunoașterea și aplicarea reţelelor de calcul, a soft-ului de sistem in activități de studiu și cercetare; 
- dezvoltarea capacității 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 in soluționarea problemelor cu caracter interdisciplinar; 
- identificarea direcţiilor prioritare de cercetare in domeniul informaticii;  
- argumentarea importanței investigaţiilor privind diverse modele ale matematicii aplicate şi a softului 

instrumental, cu potențial de utilizare in soluționarea problemelor de automatizare a gestiunii activităților; 
- dezvoltarea capacității de administrare a reţelelor de calculatoare, a sistemelor de operare a bazelor de date din 

cadrul unităților 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: 
- aplica particularităţile translatorului din limbajul Assembler şi  ale editorului de legături (TASM, MASM, 

TLINK, LINK); 
- utiliza instrucţiunile limbajului Assembler; 
- utiliza procedeele de programare în limbajul de asamblare, întreruperii şi mecanismului de prelucrare al lor. 



La nivel de integrare studenţii vor:  
- utiliza gândirea algoritmică în soluţionarea claselor de probleme din matematica economică, informatică ş.a.; 
- aprecia gradul de complexitate al problemelor şi alegerea sau elaborarea de algoritmi efectivi pentru 

soluţionarea lor; 
- elabora algoritmul de soluţionare a problemelor; 
- determina resursele hard şi soft pentru realizarea algoritmului de soluţionare al problemei; 
- percepe formalizarea limbajului natural; 
- propune sfere de aplicare ale 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 Arhitectura calculatorului şi sisteme de operare este necesară 
iniţierea în Tehnologii informaţionale şi bazele programării, Algoritmi şi programare, Programarea distribuită – 
platforma Java. 

Teme de bază: Calculatoare electronice. Microprocesoare. Programarea microprocesoarelor. Procesoare pe 16, 
32 şi 64 biţi.  Regimul real şi regimul protejat de lucru al microprocesorului. Arhitectura de bază. Setul de 
registre al microprocesorului. Organizarea memoriei. Formarea adresei fizice în regim real. Formatul 
instrucţiunilor. Codificarea instrucţiunilor. Moduri de adresare a operanzilor. Noţiunile fundamentale ale 
limbajului de asamblare. Definirea şi utilizarea segmentelor. Sistemul de întreruperi. Reprezentări interne ale 
datelor. Definirea şi iniţializarea datelor în limbaj de asamblare. Instrucţiuni de transfer a datelor Instrucţiuni 
aritmetice. Instrucţiuni logice. Instrucţiuni de transfer al controlului. Legătura între limbajul de asamblare şi 
limbajele Pascal şi C. Sisteme de  operare. Clasificarea sistemelor de operare. Sisteme de fişiere. Nucleul 
sistemului de operare. Funcţiile sistemelor de operare. Sistemul de comenzi al Sistemului de operare. Interfeţe 
grafice. 

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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