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A. OBIECTIVELE DISCIPLINEI  
Cursul furnizează abilităţile necesare pentru ca studenţii să poată dezvolta aplicaţii software conform stilului de 
lucru şi metodologiilor din cadrul companiilor software. Cursul are un caracter pronunţat aplicativ. Rezultatele 
învăţării vor fi reflectate în cunoaşterea metodelor de lucru în echipă şi a etapelor de dezvoltarea a aplicaţiilor 
software.  De asemenea,  studenţii  vor dezvolta  abilităţi de rezolvare a problemelor,  abilitatea de a analiza o 
problemă reală venită din partea potenţialilor beneficiari şi de a dezvolta soluţii prin proiectare software, folosind 
tehnologii  moderne.  Studenţii  sunt  ghidaţi  pentru a avea o  atitudine corectă faţă de viitoarea profesie,  prin 
antrenarea valorilor specifice muncii în echipă şi eticii profesionale.
Disciplina contribuie la dezvoltarea competenţei Comunicare, lucrul în echipă, cooperare interdisciplinară,  
inovare  - 75 %,  Fundamente de legislaţie, standardizare, economie, management,  marketing şi asigurarea 
calităţii – 5  %, Dezvoltarea de aplicaţii utilizând diverse limbaje, medii, tehnologii şi platforme de programare 
– 5 %, Proiectarea, implementarea, testarea, administrarea, mentenanţa şi utilizarea reţelelor de calculatoare şi  
de alte echipamente numerice şi dezvoltarea aplicaţiilor de tehnologia informaţiei -10 %, Dezvoltarea şi  
administrarea de aplicaţii informatice, inclusiv de tip web, destinate domeniilor administrativ, medical, de 
afaceri, educaţional, etc. –5  %.

Obiective specifice: 
Însuşirea principalelor concepte care operează în cadrul activităţii de proiectare software. Însuşirea cunoştinţelor 
şi deprinderilor practice necesare lucrului într-o echipă de proiectare software. Dobîndirea unor cunoştinţe pentru 
abordarea cu succes a proiectelor software complexe în special în domeniul  conducerii de proces.

B. SUBIECTELE CURSULUI
Introducere în ingineria programării. Definiţii, exemple, noţiuni de bază, obiective, principii, ciclul de viaţă al 
programelor: prototipizarea, ciclul în V, modelul spirală, metoda incrementală, metoda iterativă. Standarde. (4 h)
Tehnici ale  ingineriei  programării.  Programarea  structurată  (caracteristici,  cuplarea  modulelor,   principii 
euristice,  reutilizare),  dezvoltarea  software  (specificaţii,  proiectare,  codificare,  testare,  asistenţă  tehnică, 
îmbunătăţiri. (4 h)
Sisteme informatice pentru conducerea proceselor. Exemple. (2 h)
Metode de proiectare a aplicaţiilor în timp real. Metoda MASCOT. Caracteristici, etape, exemple. Studiu de 
caz. (4 h)
Testare. Revizii, planificare, verificare şi validare. (2 h)
Siguranţa  în  funcţionare  a  sistemelor  de  programe  pentru  conducerea  proceselor.  Generalităţi,  prevenirea 
defectelor, redundanţa statică şi dinamică, restabilirea în toleranţa la defectare, tratarea excepţiilor. (2 h)
Gestiunea versiunilor. Problematica, principii, metode. (2 h)
Condiţii  de  realizare  a  aplicaţiilor  de  conducere  de  proces în  timp real.  Condiţii  tehnice  (platforma  de 
implementare, medii integrate de dezvoltare), condiţii financiare, condiţii organizatorice (echipa programatorului 



şef, organizarea activităţii într-un institut de proiectări). (2 h)
Sisteme de operare utilizate în practica IT. Windows, UNIX, Linux, QNX, sisteme dedicate. (2 h)
UML în timp real. Analiza cerinţelor, definirea structurii şi comportării, proiectarea pe 3 nivele, exemple (4 h)

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)
Laboratorul se desfăşoară pe module de lungime variabilă (2-6 ore) planificate de la începutul semestrului, 
concepute pentru familiarizarea studenţilor cu activităţile specifice dezvoltării software în cadrul unei companii. 
Studenţii se organizează pe echipe de dezvoltare şi parcurg succesiv toate etapele ciclului de viaţă al 
programelor, urmărind sistematic de la primirea unei teme de la un “client” până la “avizarea finală” realizarea 
pas cu pas a unei aplicaţii software de complexitate medie. Unele activităţi complementare (3 şi 4 din lista de 
mai jos) familiarizează studenţii cu utilizarea unor unelte software specifice pentru dezvoltarea şi coordonarea 
dezvoltării software.
Tematica laboratorului este prezentată în continuare:

1.Fluxul  proiectării  în  cadrul  unui  colectiv  software.  Organizarea  echipei  de  proiectare  (metoda  echipei  
programatorului-şef).  Elaborarea specificaţiilor.  (6 h)
2. Proiectarea software de detaliu. (6 h)
3. Utilizarea mediului Microsoft Project pentru planificarea activităţilor (3h)
4. Utilizarea WinCVS pentru managementul configuraţiilor (3 h)
5. Caietul de sarcini. Testarea aplicaţiei. (4 h)
6. Realizarea unui prototip funcţional. Documentaţia proiectului (4 h)
7. Prezentarea unui proiect pentru avizare (2h)

D. METODE DIDACTICE FOLOSITE 
• Curs  -  Tehnicile  didactice  folosite  sunt:  expunere,  conversaţie,  explicaţie,  exemplu,  demonstraţie, 

analiză  comparativă,  studiu  de  caz,  problematizare,  metoda  proiectelor.   Cursul  este  prezentat  pe 
videoproiector.  Se discută studii de caz pentru situaţii  întâlnite în practica curentă a dezvoltării  de 
aplicaţii software. 

• Laborator - Tehnicile didactice folosite sunt: expunere, conversaţie, explicaţie, exemplu, demonstraţie, 
brainstorming. La începutul fiecărui laborator (sunt calupuri de 2-6 ore compact, pentru familiarizarea 
cu atmosfera de lucru din cadrul unei companii software) cadrul didactic  face o expunere cu exemple 
de  20-30  minute,  urmată  de  discuţii,  apoi  studenţii  rezolvă  tema  curentă  sub  îndrumarea  cadrului 
didactic. Acesta joacă roluri de client, cadru de conducere din cadrul unei companii software, inginer de 
calitate etc. în aşa fel încât studenţii să fie antrenaţi pentru viitoarele sarcini din cadrul unei companii 
software.  Studenţii  trebuie să studieze tema dată de cadrul  didactic,  să se documenteze, să împartă 
proiectul în task-uri, să îşi rezolve fiecare task-urie şi apoi să le includă în proiectul final. Studenţii 
trebuie să lucreze în echipe (7-10 persoane) pentru realizarea temelor, exersându-şi astfel abilităţile de 
lucru în echipă şi de comunicare. Totodată trebuie să dezvolte  şi o documentaţie a proiectului realizat 
pas cu pas în cadrul lucrărilor de laborator, conform etapelor ciclului de viaţă al programelor. Acesta 
trebuie susţinut în final, asemănător modului de avizare al proiectelor în cadrul companiilor software.
Toate acţiunile studenţilor sunt realizate sub îndrumarea cadrului didactic, însă echipele îşi gestionează 
singure împărţirea sarcinilor şi apoi distribuirea rezultatelor aprecierii finale (care este pe echipe).

E. PROCEDURA DE EVALUARE
La laborator: se acordă un punctaj final total pentru fiecare echipă în parte, în uma susţinerii finale şi membrii 
echipei împart punctajul între ei, în funcţie de aportul fiecăruia, definitivat prin negocieri în cadrul echipei.

La examen: 
• se răspunde la un test-grilă cu 40 întrebări (1 min/întrebare) din conţinutul cursului (test 1)
• se răspunde la un test-grilă cu 14 întrebări (2 min/întrebare) din cadrul problematicii aferente unui mic 

proiect software succint prezentat (test 2).

Nota finală = 
0.34 l  + 0,66(  (puncte test1 + 2* ( puncte test2) + 2)/7)

F. BIBLIOGRAFIE  
1.  Stoicu-Tivadar, V., „Ingineria programării”, format electronic, Timişoara, 2007 (INTRANET)
2.  Pfleger, S.L., “Software Engineering. Theory and  Practice”, Prentice Hall, 1998
3. Bărbat, B., Filip, F.Gh., „Informatica Industrială.  Ingineria programării în timp real”, Editura 
       tehnică, Bucureşti, 1997
 



G.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA
Practic nu se poate concepe pregătire inginerească în software fără „Ingineria programării”.
Exemple:

1. Cornell University, http:///www.cs.cornell.edu

Software Engineering http://www.cs.cornell.edu/courses/cs501/2005sp/syllabus.html

2. Florida State University http://www.cs.fsu.edu

Software Engineering 

http://www.cs.fsu.edu/~gaitrosd/classes/Summer2004/cen4010/syllabus.html

3. MIT http://www.mit.edu

Software Engineering 

http://courses.csail.mit.edu/6.170/old-www/2001-Fall/info/syllabus.pdf
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