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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Limbajele formale şi automate constituie bazele teoretice ale informaticii. Scopul disciplinei constă în 
prezentarea aspectelor teoretice şi practice ale limbajelor formale şi automatelor, aprofundarea şi extindere 
cunoştinţelor acumulate. Studierea cursului trebuie să asigure studenţilor: cunoaşterea noţiunilor fundamentale 
din teoria limbajelor formale;  cunoaşterea ierarhiei limbajelor formale (gramatici formale şi automate abstracte); 
conştientizarea posibilităţilor de aplicare a metodelor studiate în alte domenii ale tehnologiei informaţiei. 
Cunoştinţele acumulate for fi utile la proiectarea, analiza şi implementarea sistemelor integrate de programare, 
sistemelor de gestionare a bazelor de date, motoarelor de căutare, aplicaţiilor lingvistice şi interfeţelor inteligente. 

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: 
- 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 în soluționarea problemelor cu caracter interdisciplinar; 
- identificarea direcţiilor prioritare de cercetare în domeniul informaticii;  
- argumentarea importanței investigaţiilor privind diverse modele ale matematicii aplicate şi a softului 

instrumental, cu potențial de utilizare în 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: 
- determina clasa de ierarhie a gramaticii şi a automatului abstract; 
- aplica automatele finite, gramaticile regulate şi expresiile regulate la proiectarea şi implementarea 

analizoarelor lexicale; 
- aplica noţiunile şi algoritmii studiaţi la formalizarea şi realizarea diverselor probleme ce ţin de proiectarea şi 

realizarea sistemelor informatice. 
La nivel de integrare studenţii vor: 
- estima complexitatea algoritmilor utilizaţi şi a sistemelor elaborate; 



- proiecta şi elabora o aplicaţie parte componentă a unui sistem informatic integrat în baza cunoştinţelor 
acumulate; 

- integra componente deja elaborate în cadrul unor sisteme informatice complexe. 

Condiţii prerechizit: disciplina Limbaje formale şi automate se bazează pe cursurile Analiză matematică, 
Algebră liniară, Tehnologii informaţionale şi bazele programării, Algoritmi şi programare, Algoritm şi structuri 
de date.  

Teme de bază: Noţiuni preliminare: vocabular, şir, limbaj. Metode de descriere a limbajelor. Gramatici 
generative. Gramatici şi limbaje formale, clasificarea Chomsky. Gramatici regulate şi automate finite. Definiţii, 
exemple. Automate finite deterministe  (AFD) şi nedeterministe (AFND). Teorema de echivalenţă a AFD şi 
AFND. Echivalenţa gramaticilor regulate şi a automatelor finite. Lema de pompare şi aplicaţiile ei. Minimizarea 
automatelor finite.  Expresii regulate. Aplicarea limbajelor regulate la proiectarea şi implementarea analizoarelor 
lexicale. Arbori de derivare, derivare dreaptă, derivare stângă. Teorema de ramificare. Transformări echivalente 
asupra gramaticilor independente de context, teorema substituţiilor. Eliminarea simbolurilor inaccesibile şi 
neproductive.  Gramatici independente de context cu ε-producţii. Eliminarea redenumirilor. Forma normală 
Chomsky. Recursia stângă. Forma normală Greibach. Teorema “uvwxy” şi aplicaţiile ei. Automate cu memorie 
stivă: definiţii, exemple. Echivalenţa gramaticilor independente de context şi a automatelor cu memorie stivă. 
Solvabilitatea analizei sintactice pentru limbajele independente de context. Algoritmul Cooke-Younger-Kassami. 
Complexitatea algoritmului. 
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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