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MD-2004, CHIŞINĂU, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168 , TEL: 022 23-75-05  www.utm.md 

 

S.07.O.036  “ SISTEME DE OPERARE” 
 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Facultatea Electronică și Telecomunicații 

Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0714.2 Rețele și Software de Telecomunicații 
0710.1 Inginerie și Management în Telecomunicații 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
 

6 
 

E 
S – unitate de curs 

de specialitate 
0 - unitate de 

curs obligatorie 
6 

 
 

2. Timpul total estimat 

Codul 

disciplinei 

Anul 

predă rii 
Semestrul 

Numă rul de ore Evaluarea 

Prelegeri Seminare 
Lucră ri de 

laborator 

Lucrul 

individual 
Credite Curentă  Finală  

S.07.O.036 Învă ţ ă mânt cu frecvenţ ă  la zi 

III 6 45 15 30 90 6 2 atestă ri examen  

 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învăţământ 

Matematica discretă, Teoria probabilității și a informației, Arhitectura calculatoarelor, Programări, 
Limbaje formale și compilatoare. 

Conform 
competenţelor 

Abilități de lucru folosind metode și instrumente matematice, tehnice și soft pentru înțelegerea și 
elaborarea componentelor program ale unui sistem tehnic mare cum sunt sistemele de operare. 

 
 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru a atinge obiectivele cursului studenţii trebuie să posede abilităţi dezvoltate în 
cursurile Analiza matematică, Matematica aplicată, Programarea calculatoarelor și limbaje de 
programare, Electronica digitală, Securitatea informațională, Protocoale, modelarea și analiza 
rețelelor de telecomunicații, Rețele de calculatoare conform planului de învățământ. Suplimentar, 
studenții vor poseda abilități de lucru folosind metode și instrumente matematice, tehnice și de 
programare, pentru înțelegerea și elaborarea componentelor unui sistem de operare, conform 
competențelor dezvoltate în cursurile susnumite. 

Laborator/seminar Studenții vor îndeplini lucrări coordonate de profesor și vor perfecta rapoarte conform condiţiilor 
impuse de indicațiile metodice. Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după 
finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 
1pct./săptămână de întârziere. 

 

http://www.utm.md/
http://utm.md/subdiviziuni-universitare/facultati/facultatea-electronica-si-telecomunicatii/
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5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C4.Conceperea, implementarea ș i operarea serviciilor de date, voce, video, 

multimedia, bazate pe înț elegerea ș i aplicarea noț iunilor fundamentale din domeniul 

comunicaț iilor ș i transmisiunii informaț iei. 

 C4.1. Identificarea conceptelor fundamentale referitoare la transmisiunea informaț iei ș i la 
comunicaț iile analogice ș i digitale. 

 C4.2. Explicarea si interpretarea principalelor cerinț e si tehnici specifice de abordare pentru 
transmisiile de date, voce, video, multimedia. 

 C.4.3.Rezolvarea de probleme practice utilizând cunoș tinț e generale privind tehnicile 
multimedia. 

 C.4.4.Utilizarea principalilor parametri specifici în evaluă ri bazate pe conceptul de calitate 
a serviciilor în comunicaț ii. 

 C.4.5.Dezvoltarea unor servicii simple de comunicaț ii. 

C5. Selectarea, instalarea, configurarea ș i exploatarea echipamentelor de 

telecomunicaț ii fixe sau mobile ș i echiparea unui amplasament cu reț ele uzuale de 

telecomunicaț ii 

 C5.1. Definirea principiilor ce stau la baza principalelor tehnologii de telecomunicaț ii, fixe 
ș i mobile, prin diverse medii de transmisiune. 

 C5.2. Explicarea si interpretarea tehnologiilor ș i protocoalelor funda-mentale pentru 
sistemele integrate de comunicaț ii fixe ș i mobile. 

 C.5.3.Instalarea, configurarea ș i exploatarea reț elelor de comunicaț ii. 

 C.5.4.Utilizarea tehnicilor de evaluare ș i diagnoză  a sistemelor ș i echipamentelor de 
comunicaț ii. 

 C.5.5.Asigurarea cu mijloace de comunicaț ii a unei locaț ii cu grad de complexitate 
mic/mediu. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Introducerea studenților în domeniul sistemelor de operare. 

Obiectivele 
specifice 

1. Studiul structurii şi funcţionării sistemului de operare, introducerea principalilor algoritmi și 

instrumente program și tehnice de gestiune a resurselor;  

2. Expunerea bazelor contemporane ale metodelor şi mijloacelor de elaborare a resurselor 

program de sistem, inclusiv, operaţii asincrone, tratarea întreruperilor, interfeţele S.O., 

compromisele dintre dispozitivele tehnice şi resursele program;  

3. Formarea de cunoștințe și abilități pentru analiza și compararea punctelor de vedere diferite 

asupra sistemelor de operare pentru luarea deciziilor competente la necesitate; 

4. Pregătirea pentru proiectarea şi analiza sistemelor de operare, crearea şi dezvoltarea 

aptitudinilor de programator de sistem. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu 

frecvență 
redusă 

Tematica prelegerilor 

Tema 1. Introducere. Scopul ș i obiectivele cursului. Noţ iuni ş i termeni din domeniul 
resurselor tehnice. Noţ iuni ş i termeni din domeniul sistemelor de operare. Tipuri de 

sisteme de operare, obiective ş i funcţ ii. Exemple de sisteme de operare. S.O. ș I procesele. 

2  
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Maș ina extinsă  ș i maș ina ierarhică . 
Tema 2. Alte puncte de vedere asupra SO. Abordare funcţională. Abordare din punctul de 

vedere al interfeţei cu utilizatorul. Evoluția SO. De la “poartă deschisă” la tratarea pe loturi. 

Multiprogramarea şi partajarea timpului. Sisteme cu timp partajat. Windows, Unix şi alte 

sisteme. Standardele sistemelor de calcul deschise. Sisteme de operare cu micronucleu. 

2  

Tema 3. Tehnici de execuţie şi comunicaţie. Mecanisme de execuţie secvenţială. Cazul 

procedurilor. Cazul corutinelor. Starea şi contextul procesorului. Activităţi asincrone. 

Mecanisme de comutare a contextului unui procesor. Întreruperi.  
2  

Tema 4. Devieri ş i apelarea supervizorului. Exemple de sisteme de întreruperi. Utilizarea 
devierilor ş i apelă rii supervizorului. Exemple de utilizare a întreruperilor. Programarea 
operaț iilor de I/E. Organizarea generală . Periferice, controlere, canale. Adresarea 
dispozitivelor periferice.  

2  

Tema 5. Metode de gestionare a dispozitivelor periferice. Operaţiile de intrare/ieşire sincrone. 

Operaţiile de intrare/ieşire asincrone cu întreruperi. Intrări/ieşiri buferizate în memorie. 
2  

Tema 6. Gestionarea activităţilor paralele. Exemple introductive. Noţiune de proces secvenţial. 

Proces unic. Context. Relaţii între procese. Mulţimi de procese. Paralelism. Concurenţa 

proceselor. Resurse virtuale. Excludere mutuală. Sincronizarea proceselor. Monitorul – 

mecanism de sincronizare. Implementarea sincronizării. Probleme-tip.  

2  

Tema 7. Administrarea unei resurse partajate. Alocarea resurselor banalizate. Modelul 
cititorului ş i redactorului. Modelul producă torului ş i consumatorului. Relaţ ia client-
server. Administrarea intră rilor-ieş irilor. Administrarea unui periferic. Buferizarea 
imprimă rii. Sincronizarea temporală .  

2  

Tema 8. Gestionarea dinamică a proceselor. Sincronizarea în Windows. Procese şi fire. 

Necesitatea sincronizării. Structura mecanismului de sincronizare în Windows. Administrarea 

obiectelor de sincronizare în Windows. Sincronizarea în MFC. Utilizarea secţiunilor critice în 

Windows. Funcţii API pentru secţiunile critice. Depanarea secţiunilor critice. 

2  

Tema 9. Administrarea proceselor. Excluderea mutuală prin aşteptare activă. Algoritmul lui 

Dekker. Aşteptarea activă în sisteme multiprocesorale: Test & Set. Semaforul – instrument 

elementar pentru excluderea mutuală. Funcţionarea şi structura unui nucleu de sincronizare. 

Stările unui proces. Fire de aşteptare.  

2  

Tema 10. Administrarea contextelor şi schemele primitivelor. Realizarea unui nucleu de 

sincronizare. Organizarea generală. Interfeţele. Structuri şi algoritmi. Realizarea monitoarelor. 

Algoritmi de bază. Tratarea întreruperilor. Tratarea erorilor.  
2  

Tema 11. Operaţii asupra proceselor. Crearea şi distrugerea proceselor. Suspendarea şi reluarea. 

Excluderea mutuală şi alocarea procesorului. Realizarea pentru cazul monoprocesor. Realizarea 

pentru cazul unui sistem multiprocesoral. Procese şi fire în Linux. Crearea proceselor. 

Distrugerea proceselor. Daemoni în Linux. Obţinerea informaţiilor despre procese în Linux. 

2  

Tema 12. Gestiunea informaţiei. Principiile gestiunii informaţiei. Definiţii generale. 

Interpretarea numelor. Construirea căii de acces. Structura reprezentărilor. Descriptori. Contexte 

şi medii. Legarea. Protecţia. Domenii şi drepturi de acces. Problemele protecţiei. Desemnarea şi 

legarea fişierelor şi intrărilor-ieşirilor. Căi de acces la un fişier. Desemnarea externă a fişierelor.  

2  

Tema 13. Cataloage. Introducere. Organizarea arborescentă. Legarea fişierelor cu fluxurile de 

intrare-ieşire. Legarea programelor şi datelor. Etapele de viaţă a unui program. Funcţionarea 

unui încărcător. Funcţionarea unui editor de legături. Legarea prin substituţie. Legarea prin 

înlănţuire. Mecanisme de gestiune a obiectelor. Segmentarea. 

2  

Tema 14. Gestiunea fişierelor. Noţiuni generale. Funcţiile unui sistem de gestiune a fişierelor. 

Organizarea generală a unui sistem de gestiune a fişierelor. Organizarea logică a fişierelor. 

Acces secvenţial. Acces direct. Cheie unică. Chei multiple. Organizarea fizică a fişierelor. 

Alocare secvenţială. Alocare non contiguă. Blocuri înlănţuite. Tabele de alocări. Alocarea 

memoriei secundare. Realizarea funcţiilor de acces elementar. Organizarea descriptorilor.  

2  

Tema 15. Localizarea fizică. Informaţii de utilizare. Crearea şi distrugerea fişierelor. 

Deschiderea şi închiderea fişierelor. Acces elementar la informaţii în cadrul unui fişier. 
2  
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Securitatea şi protecţia fişierelor. Redundanţa internă şi restabilirea informaţiilor. Salvare 

periodică a fişierelor. Autentificarea în Windows NT. SGF al sistemului de operare Unix. 
Tema 16. Alocarea resurselor. Noţiuni generale. Definiţii. Probleme în alocarea resurselor. 

Exemple de sisteme cu fire de aşteptare. Modele de alocare a unei resurse unice. Alocarea 

procesorului. Introducere. Primul sosit, primul servit. Cererea cea mai scurtă este servită prima. 

Caruselul şi modele derivate. Disc de paginare. Tratarea blocărilor. Enunţul problemei. 

Algoritmi de prevenire. Algoritmi de profilaxie. Algoritmul bancherului. Algoritmi de detectare 

şi tratare. 

2  

Tema 17. Administrarea memoriei. Memorie virtuală . Alocarea dinamică  a memoriei. 
Comportamentul programului într-o memorie virtuală  liniară . Proprietă ţ ile lanţ urilor 
de referinţ e. Comportamentul într-o memorie cu capacitate limitată .  

2  

Tema 18. Comportamentul programelor segmentate. Metoda du-te – vino simplă . 
Partiţ ionarea fixă . Partiţ ionarea variabilă . Mecanisme de reamplasare dinamică . 

Algoritmi de alocare. Amplasarea ş i reamplasarea segmentelor. Utilizarea algoritmilor de 
alocare. Paginarea unei memorii liniare. Paginare simplă . Paginare la două  niveluri. 
Paginarea unei memorii segmentate. Implementarea pagină rii. Mecanismul de deviere 
“pagină  lipsă ”.  

2  

Tema 19. Partajarea ş i protecţ ia informaţ iei. Parametrii unei discipline de alocare. 
Algoritmi de reamplsare cu partiţ ie fixă . Algoritmi cu partiţ ie variabilă . Instabilitatea ş i 
thrashing-ul. Algoritmii de reamplasare cu partiţ ie variabilă . Reglarea ş arjei ş i 
echilibrarea unei configuraţ ii. Memorii ierarhice. Noţ iune de cache. Migrarea fiş ierelor. 
Mijloacele INTEL de susţ inere a segmentă rii memoriei. Mecanismul segmentare cu 
paginaţ ie. 

2  

Tema 20. Elaborarea unui sistem de operare. Decompoziţ ie ierarhică  ş i maş ini 
abstracte. Conceptul de descendenţ ă  ş i structuri cu nivele. Interfeţ e ş i specifică ri. 
Organizarea unui sistem mono-utilizator. Specifică rile ş i organizarea generală  a 
sistemului. Funcţ iile sistemului. Limbajul de comandă . Decompoziţ ia sistemului. 
Interfeţ e interne. Primitive de intrare/ieş ire. Intră ri/ieş iri pentru unitatea de disc. 
Introducere – extragere caractere. 

2  

Tema21.  Sistemul de gestionare a fiş ierelor. Organizarea logică . Organizarea fizică . 
Operaţ ii cu fiş ierele. Intră ri-ieş iri logice ş i gestiunea fluxurilor. Interpretorul limbajului 
de comandă . Schema generală . Mediul de execuţ ie. Încă rcarea unui program. Tratarea 
erorilor de execuţ ie. Partajarea unei maş ini: maş ini virtuale. Exemplu de elaborare a 
unui sistem de operare multitasking. 

2  

Tema 22. Sisteme de operare de reț ea. Structura sistemelor de operare de reț ea. Tipurile 
sistemelor de operare de reţ ea. Sisteme de operare pentru grupuri de lucru ş i Sisteme de 
operare pentru reţ ele în cadrul unei întreprinderi. Sisteme distribuite. Caracteristici ale 
sistemelor distribuite. Exemple de sisteme distribuite. Partajarea resurselor ş i Web-ul. 

World Wide Web. 

3  

Total prelegeri: 45  

 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ cu 
frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă redusă 

Tematica seminarelor 
Seminar 1. Întroduce în SO 2  
Seminar 2.  Operaț iuni de intrare-ieș ire 2  
Seminar 3. Structura ș i operarea cu fiș ierele în Linux 2  
Seminar 4. Administrarea fiș ierelor în Linux 2  
Seminar 5. Metode de operare cu informaț ia 2  
Seminar 6. Funcț ionarea sistemului de fiș iere 2  
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Seminar 7. Posibiltă ț i funcț ionale ale memoriei 3  

Total seminare: 15  

 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ cu 
frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 
Laborator 1. Instalarea SO Linux 4  
Laborator 2. Bazele utiliză rii interfeț ei SO GNU/Linux 4  
Laborator 3. Sistemul de fiş iere Linux 4  
Laborator 4. Manipularea fiş ierelor Linux 4  
Laborator 5. Procesarea fluxurilor textuale în SO GNU/Linux 4  
Laborator 6. Programarea intră rilor-ieş irilor 4  
Laborator 7. Programarea componentelor de administrare a procesorului 6  

Total lucrări de laborator: 30  

 
8. Referinţe bibliografice 

 

Principale 
1. V.Beşliu. Ciclu de prelegeri la disciplina “Sisteme de operare. Mecanisme interne și principii de proiectare”, 

Varianta de calculator. UTM,  

2. V.Beşliu ș.a.. Indicaţii metodice pentru lucrările de laborator la disciplina “Sisteme de operare”. UTM, 2006 

3. Stuart E.Madnick, John J.Donovan. Operating Systems.- McGraw-Hill Book, New-York, 1974, 792 p. 

4. Dorothy Cady, Drew Heywood. Manual de instruire Novell NetWare: Administrarea sistemelor Novell NetWare.- 

Debra Niedermiller/Chaffins; Ed.Teora, 1997, 704 p. 

5. Florin Păunescu. Analiza şi concepţia sistemelor de operare.- Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982 

6. Dijkstra E.W. The Structure of the T.H.E. Multiprogramming System, CACM, 11, No.5 (May), 1968, pp.341 –

346. 

7. Fotheringham J. Dynamic Storage Allocation in the Atlas Computer Including an Automatic Use of a Backing 

Store, - CACM, 4, No.10 (Oct.), 1961, pp.435-436. 
Suplimentare 8. S.Krakowiak. Principes des systèmes d'exploitation des ordinateurs. - Dunod informatique, Bordas, Paris, 1987 

9. Brinch Hansen P. Operating system principles, Pretince-Hall, 1973. 

10. Cheriton D.R., Malcolm M.A., Melen L.S., Sager G.R. Thoth, a portable real-time operating system, Comm. ACM, 

vol. 22, 2 (Feb. 1979, pp. 105-115 

11. Ritchie D.M., Thompson K. The Unix time-sharing system, Comm. ACM, vol. 17, 7 (July 1974), pp. 365-375 

(versiune revizuită în Bell System Technical Journal, vol. 56, 6, July-Aug. 1978) 

12. Ichbiah J.D. and oth., Rationale for the design of the Green programming language, ACM SIGPLAN Notices, vol. 

14, 6 (June 1979) 

13. DoD (U.S. Department of Defense). Reference Manual for the Ada Programming Language, The Pentagon, 

Washington, 1983 

14. Lampson B.W., Redell D.D., Experience with processes and monitors in Mesa, Comm. ACM, vol. 23, 2 (Feb. 

1980), pp. 105 – 117 

15. Holt R.C., Concurrent Euclid, the Unix system and Tunis, Addison/Wesley, 1983 

16. M.Dobre, A. Tegăneanu - Sisteme de operare - Lit. UPB, 1995. 

17. M.Dobre, M.Zaharia, F.Teodorescu - Sisteme de operare - Sistemul UNIX - Îndrumar de laborator - Lity. UPB, 

1993. 

18. Steve Bourne - The Unix System - Addison-Wesley Publishing Company, Reading Mass., 1982 sau, în traducere: 

Steve Bourne - Le Systeme UNIX - Inter Editions Addison-Wesley, 1985. 

19. Abraham Silberschatz, James L. Peterson, Peter B. Galvin - Operating System Concepts -  Addison-Wesley 

Publishing Company, 1991. 

20. Владимир Карпов, Константин Коньков. Основы операционных систем. M., 2015, 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2192/31/info 

21. Владимир Карпов, Константин Коньков. Основы операционных систем. Практикум: M., 2015 , 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2249/52/info 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2192/31/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/2249/52/info


                                                                                             F IŞA UNITĂŢII  DE CURS/MODULUL UI 
 
 

6 

 

 

 

9. Evaluare 

Forma 

de învă ț ă mânt   

Periodică    Evaluarea 

Curentă    

Lucrul 

individual   

Media 

întrunchiată  

Evaluarea* 

finală    Atestarea 1 Atestarea2   

Cu frecvenț ă    15%   15%   15%   15%   60% 40%   

Cu frecvenț ă  redusă      25%   25%   50% 50%   

Standard minim de performanț ă :   

Prezenţ a ş i activitatea la orele de prelegeri ş i seminare; 

Obţ inerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestă ri ș i seminare; 

Demonstrarea în lucrarea de examinare finală  a cunoaş terii condiţ iilor de aplicare a   teoriei economice ș i marketingului în 

ramura de telecomunicaț ii.   

*nota se exprimă  în numă r cu două  zecimale, trunchiat 

 


