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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul de lecţii Reţele Petri este predestinat studenţilor ciclului I (universitar) cu scopul familiarizării lor cu 
noţiuni generale despre reţele Petri, metodele de analiză ale acestora precum arborii de accesibilitate şi acoperire, 
şi invarianţii.  Pentru a arăta multitudinea de situaţii în care se pot utiliza reţelele Petri sunt descrise extensiile de 
bază ale reţelelor Petri. Prezentarea cursului se realizează prin expunerea orală a informaţiilor din suportul 
scris/online (http://e-learning.unasm.asm.md/course/c ategory.php?id=5) al cursului, apelând şi la ajutorul unor 
mijloace tehnice (proiector, tablă). La lecţiile practice se vor studia metodele de analiză formală ale reţelor Petri. 
Facilităţile oferite de acest formalism, prin aplicarea unor simulatoare în vederea depistării unor proprietăţi 
comportamentale.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 
- cunoştinţe de bază în domeniul matematicii elementare şi a matematicii superioare;  
- capacitate de analiză şi sinteză a teoriilor, metodelor şi datelor provenite din diverse compartimente ale 

matematicii sau din surse adiacente;  
- capacitate de a aplica cunoştinţele teoretice la studiul problemelor practice;  
- abilitate de a studia independent diverse surse şi capacitate de a continua studiile cu un grad sporit de 

autoinstruire;  
- capacitate de aplicare a tehnologiilor informaţionale şi a cel puţin unei limbi străine în studiu şi cercetare;  
- capacitatea de a lucra atât independent, cât și în echipă, în funcție de cerințele de moment. 
Competenţe specifice: 
- formarea abilităților de interpretare corectă a teoriilor, principiilor și metodelor de studiu; 
- dezvoltarea capacității de memorare, generalizare și analiză critică a informaţiei care permite viitorului 

specialist să-și asume responsabilități și să se adapteze exigențelor societății; 
- cunoașterea și aplicarea metodologiei contemporane de cercetare, a ideilor, algoritmilor sau modelelor 

matematice in soluționarea problemelor practice; 
- argumentarea importanței investigaţiilor reieșind din direcţiile de cercetare in domeniul matematicii teoretice 

și aplicative; 
- elaborarea şi realizarea proiectelor de cercetare; 
- formarea abilităţilor de a însuşi metode noi şi mecanisme eficiente de soluţionare a problemelor şi de 

implementare a rezultatelor în activitatea profesională; 
- dezvoltarea capacităţii de a studia individual diverse surse informaţionale care contribuie la sporirea gradului 

de autoinstruire în domeniul ştiinţei. 

Finalităţi de studii ale cursului 
la nivel de aplicare studenţii vor: 
- determina domeniile de utilizare ale reţelelor Petri; 
- determina proprietăţile unor reţele Petri utilizând structurile de acoperire, tehnica invarianţilor sau cu ajutorul 

unui simulator; 
- demonstra capacităţile de modelare a sistemelor complexe prin intermediul reţelelor petri,  stabili proprietăţile 

lor, avantajele şi dezavantajele de utilizare ale acestora; 
- compara rezultatele obţinute prin diverse metode; 
- clasifica tipurile de extensii ale reţelelor Petri; 
- identifica probleme şi elabora scenariile posibile de soluţionare;  
- interpreta şi prezenta rezultatele experimentale obţinute din simulări; 
- determina decidabilitatea problemelor de decizie ale reţelelor petri ordinale; 



- transfera cele însuşite în cadrul altor domenii; 
- demonstra utilitatea practică a cunoştinţelor însuşite; 
- aplica cunoştinţele acumulate în activitatea de instruire în cadrul altor discipline. 

La nivel de integrare studenţii vor:  
- expune punctul de vedere şi argumenta poziţia proprie; 
- analiza diverse sisteme distribuite reale în vederea modelării lor prin intermediul reţelelor Petri; 
- planifica etapele analizei sistemelor;  
- prognoza comportamentul diferitelor reţele Petri, efectua testarea lor în diverse condiţii; 
- analiza metodele aplicate şi rezultatele obţinute; 
- aprecia importanţa utilizării reţelelor Petri; 
- aplica limbajul de specialitate în formularea răspunsurilor la întrebări;  
- dezvolta abilităţi sociale de interacţiune cu ceilalţi; 
- selecta şi aplica cunoştinţele acumulate în soluţionarea problemelor; 
- formula scopuri specifice şi strategii de îndeplinire a acestora; 
- estima calitatea produselor analizate; 
- formula concluzii şi recomandări. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Reţele Petri este necesară parcurgerea cursurilor Analiza 
matematică, Teoria mulţimilor, Tehnologii informaţionale şi bazele programării, Algoritmi şi programare, Logica 
matematică, Teoria probabilităţilor, Limbaje formale şi automate, Algoritm şi structuri de date, Teoria grafurilor. 
Teme de bază: Reţele Petri( RP ) ca obiect ştiinţific. Din istoria de dezvoltare. Exemple de aplicaţie. Noţiune de 
reţea Petri locaţie tranziţie. Regula de tranziţie. Secvenţă de tranziţii. Mulţimea tuturor secvenţelor de tranziţie. 2. 
Situaţii fundamentale. Subclase de reţele Petri. Tehnica invarianţilor şi verificarea proprietăţilor. Matrice de 
incidenţă. Invarianţi locaţie. Invarianţi tranziţie. Structuri de acoperire pentru reţele Petri P/T. Structuri de 
accesibilitate. Probleme de decizie.Reţele Petri cu inhibiţie. Reţele Petri cu priorităţi. Reţele Petri cu salturi. 
Probleme de decizie ale reţelelor Petri cu salturi. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, lucrări individuale, platforma 
MOODLE, proiecte, 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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