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FIȘA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Automatică și Calculatoare 

1.3 Departamentul Calculatoare 

1.4 Domeniul de studii Calculatoare si Tehnologia Informatiei 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Retele de Comunicatii si Sisteme Distribuite/ Master 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

1.8 Codul disciplinei 17. 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Proiect RCSD 3 

2.2 Titularii de curs Prof.dr.ing. Vasile Dădârlat- Vasile.Dadarlat@cs.utcluj.ro 
2.3 Titularul/Titularii activităţilor de 
seminar/laborator/proiect 

Conf.dr.ing. Emil Cebuc- Emil.Cebuc@cs.utcluj.ro 

2.4 Anul de studiu               II 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare ( E – examen, C – colocviu, V – verificare) C 

2.7 Regimul disciplinei 
DA – de aprofundare, DS – de sinteza, DC – complementară DS 

DI – Impusă, DOp – opțională, DFac – facultativă DI 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână  din care: Curs  Seminar  Laborator  Proiect 5 

3.2 Număr de ore pe semestru  din care: Curs  Seminar  Laborator  Proiect 70 

3.3 Distribuţia fondului de timp (ore pe semestru) pentru: 

(a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

(b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 10 

(c) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

(d) Tutoriat 10 

(e) Examinări 5 

(f) Alte activităţi:  

3.4 Total ore studiu individual (suma (3.3(a)…3.3(f))) 55 

3.5 Total ore pe semestru (3.2+3.4) 125 

3.6 Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Proiect  RCSD 2 

4.2 de competenţe Aferente disciplinei de mai sus 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Nu este cazul 

5.2. de desfăşurare a seminarului / 
laboratorului / proiectului 

Echipamente si programe specifice temei de proiect 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

6.1 Competenţe profesionale C3 - Analiza, modelarea, proiectarea, implementarea şi utilizarea reţelelor de 
comunicaţii şi sistemelor distribuite complexe 

 C3.1 - Identificarea şi descrierea tehnicilor, metodelor, metodologiilor şi 
tehnologiilor avansate de analiză, proiectare şi implementare necesare 
sistemelor de comunicaţii şi distribuite 

 C3.2 - Utilizarea de concepte, principii, tehnici, metodologii şi tehnologii 
avansate de analiză, proiectare şi implementare a sistemelor de 
comunicaţii şi distribuite 

 C3.3 - Crearea şi utilizarea de soluţii noi adecvate contextului pentru 
realizarea de proiecte de sisteme de comunicaţii şi distribuite complexe 
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 C3.4 - Evaluarea comparativă, inclusiv  experimentală, a alternativelor de 
rezolvare pentru optimizarea performanţelor sistemelor de comunicaţii şi 
distribuite complexe 

 C3.5 - Cercetarea, dezvoltarea şi implementarea de proiecte complexe 
bazate pe soluţii originale implicând sisteme de comunicaţii şi distribuite 

6.2 Competenţe transversale N/A 

 
7. Obiectivele disciplinei 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea de competente şi abilităţi pentru elaborarea de proiecte din 
domeniul calculatoarelor şi al tehnologiei informaţiei 

7.2 Obiectivele specifice Asimilarea de cunoştinţe si abilităţi privind: 

 implementare componentelor sistemului 

 integrarea componentelor aplicaţiei realizate in etapele anterioare 

 verificarea, testarea şi validarea aplicatiei 

 elaborarea documentaţiei de produs 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Nr.ore Metode de predare Observații 

-    

Bibliografie (bibliografia minimală a disciplinei conținând cel puțin o lucrare bibliografică de referință a disciplinei, care 
există la dispoziţia studenţilor într-un număr de exemplare corespunzător) 
- 

8.2 Aplicații (seminar/laborator/proiect)
*
 Nr.ore Metode de predare Observații 

Introducere 2 

Prezentare 
metodologii de 
implementare si 
testare. 
Verificări periodice 

 

Implementare: Implementarea componentelor (1) 2  

Implementare: Implementarea componentelor (2) 2  

Implementare: Implementarea componentelor (3) 2  

Implementare: Implementarea componentelor (4) 2  

Implementare: Implementarea componentelor (5) 2  

Implementare: Implementarea componentelor (6) 2  

Testare componente si depanare (1) 2  

Testare componente si depanare (2) 2  

Integrare si Instalare 2  

Testare de integrare si validare (1) 2  

Testare de integrare si validare (2) 2  

Intretinere 2  

Elaborarea si prezentarea documentatiei si proiectului final 2  

Bibliografie (bibliografia minimală pentru aplicații conținând cel puțin o lucrare bibliografică de referință a disciplinei 
care există la dispoziţia studenţilor într-un număr de exemplare corespunzător) 
1. Otmar Krauss – DWDM and Optical Networks, Siemens Edt., 2003 
2. V.Dadarlat, E.Cebuc – Retele Locale de Calculatoare-de la cablare la interconectare, Ed. Albastra, 2006 
3. W. Stallings – Data and Computer Communications, Prentice Hall, 2007 
4. I.Salomie, T.Cioara, et al. ‚Distributed Computing snd Systems’, Ed. Albastra, 2008 
5. Documentatie specifica ns-2, opnet, Rational Rose 
*
Se vor preciza, după caz: tematica seminariilor, lucrările de laborator, tematica și etapele proiectului. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 
10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din 
nota finală 

Curs    

Seminar    

Laborator     
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Proiect Pe baza rezultatelor practice si a referatului 
elaborat 

Evaluare orala  
Evaluare referat 

60% 
40% 

Standard minim de performanţă:  
Nota 5. 

 

Data completării: Titulari Titlu Prenume NUME Semnătura 
 Curs  Prof.dr.ing. Vasile Dadarlat  

    

 Aplicații Conf.dr.ing. Emil Cebuc  
 

 

   

 

Data avizării în Consiliul Departamentului Calculatoare 
 

 

Director Departament  
Prof.dr.ing. Rodica Potolea 

 
Data aprobării în Consiliul Facultății de Automatică și Calculatoare 
 

 
Decan 
Prof.dr.ing. Liviu Miclea 
 
 
 

 
            


