
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

1.2 Facultatea2 / Departamentul3   Automatică şi Calculatoare / Automatică şi Informatică Aplicată 

1.3 Catedra  - 

1.4 Domeniul de studii   Ingineria sistemelor 

1.5 Ciclul de studii   Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea   Automatică şi Informatică Aplicată / inginer 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei   Limbaje de asamblare 

2.2 Titularul activităţilor de curs   Sef lucr. dr. ing. Dorina PETRICĂ 

2.3 Titularul activităţilor de seminar   Asist. ing. drd. Dadiana  CĂIMAN 

2.4 Anul de studiu   4 2.5 Semestrul   7 2.6 Tipul de evaluare   E 2.7 Regimul disciplinei   Optionala 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână   4 din care:3.2 curs   2 3.3 seminar/laborator   2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ   90 din care:3.5 curs   28 3.6 seminar/laborator   28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   12 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   10 

Tutoriat   7 

Examinări   3 

Alte activităţi       

3.7 Total ore studiu individual   34 

3.8 Total ore pe semestru   100 

3.9 Numărul de credite   4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum    Tehnici de programare, Structuri de date, Sisteme bazate pe microprocesoare  

4.2 de competenţe    Cunoaşterea arhitecturii microprocesoarelor şi reprezentării interne a informaţiei 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă. 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

   Laborator cu 15-20 calculatoare – MASM, TASM sau echivalente, tablă 

 

6.  Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale4 

 Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei si comunicatiilor. 

 Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare şi analiză a proceselor, 
a tehnicilor de proiectare asistată de calculator.  

 Dezvoltarea de aplicaţii şi implementarea algoritmilor şi structurilor de conducere automată, utilizând principii 
de management de proiect, medii de programare şi tehnologii bazate pe microcontrolere, procesoare de 

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3); 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina; 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului; 
4 Aspectul competenţelor profesionale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua competenţele care sunt precizate în 

Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4, programul de 
studii de la pct. 1.6 din această fişă şi materia în cauză 

 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

semnal, automate programabile, sisteme încorporate. 

Competenţe 
transversale 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată luarea deciziilor si atribuirea de 
sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

 Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuala (inclusiv transfer 
tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi valorilor codului de etică 
profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Insuşirea de către studenţi a conceptelor fundamentale asociată programării in limbaj de 
asamblare, precum şi a tehnicilor specifice utilizate.  

 

7.2 Obiectivele specifice  Dezvoltarea abilităţtii de a scrie programe  

 Produce cunostinţe referitoare la gestiunea memoriei şi accesarea eficientă a datelor  

 Dezvoltă o mai buna inţelegere a activităţii de programare şsi abilităţi de rezolvare eficientă a 
programelor (resurse de memorie, timp de execuţie) 

 Însuşirea unui stil de programare corect 

 Formarea unei gândiri bine structurate pentru abordarea problemelor tehnice 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs 
 

Număr de ore Metode de predare 

1.  Elemente asociate prrogramării in limbaj de asamblare  
1.1 Asamblor, macroasamblor, structura regiştrilor  

1.2 Rularea şsi depanarea programelor   

1.3 Directive asamblor (clasificare, utilizare) 

 

 
 
4 

Prelegere susţinută de 
prezentări PPT, conversaţii, 
explicaţii, exemplificări 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

 2. . Definirea variabilelor. Moduri de adresare  

2.1 Modul imediat si registru 
2.2 Modul direct 
2.3 Modul indirect  
 

 
 
4 

3. Formatul instrucţiunilor. Definiţii de segment   
3.1 Definiţtii complete şsi simplificate  
3.2 Iniţializare registrii segment  
 

 
 
2 

 4. Tipuri de instrucţiuni  
4.1 Instrucţiuni de transfer  
4.2  Instrucţiuni aritmetice şi logice  
4.3 Instrucţiuni  de manipulare şiruri  

       4.4 Instrucţiuni de ramificatie  

 
10 

  5. Tehnici de transmitere a parametrilor subrutinelor   
5.1 Prin regiştrii şi memorie  

5.2 Prin stivă. Operaţii cu stiva   

 

 
2 

  6. Tratarea intreruperilor 
6.1 Intreruperi hard  
6.2 Intreruperi soft  
 

 
 
2 

  7. Dezvoltarea programelor  
7.1 Functii DOS. Operaţii intrare-iesire 
7.2 Macroinstrucţii si asamblare condiţionată 
7.3 Structuri şi inregistrări 
 

 
4 
 

 
Bibliografie    

1. Ghoerghe Muscă, Programarea in limbaj de asamblare, Editura teora, 1997 
2. Mihai Ceaparu, Programmation en langage d’assamblage, Editura Matrixrom, 1998   
3.  Vasile Lupu, Procesoare Intel. Programare in limbaj de asamblare, Editura Teora, 2000 
4. Dorina Petrică, Daniela Spilcă, Tiziana Teică, Limbaje de asamblare,  UPT, 1996 

8.2 Seminar/laborator Număr de ore Metode de predare 

1. Dezvoltarea de programe in limbaj de asamblare 2 Expunere temă, discuţii, 



 

2. Definire constante, variabile şi etichete. Structura unui program 2 întrebări, rezolvare pe 
calculator, a 1-2 probleme. 
Elaborerea unei teme- proiect 
individual sau in echipa. 

 
 
 
 

 

3. Moduri de adresare. Instrucţiuni de transfer 2 

4. Controlul ramificaţiilor in program. Proceduri. 4 

5. Lucrul cu stiva. Tehnici de transmitere a parametrilor 2 

6. Crearea de programe din module multiple. Instrucţiuni logice. 2 

7. Operaţii aritmetice 2 

8. Definiţii de segment complete. Prelucrarea şirurilor. 2 

9. Utilizarea funcţiilor sistem DOS. Operaţii intrare/iesire 2 

10 Utilizare structuri şi inregistrări 2 

11. Utilizare sistem intreruperi 4 

10. Recuperări  2 

 
Bibliografie  

1. Ghoerghe Muscă, Programarea in limbaj de asamblare, Editura teora, 1997 
2. Mihai Ceaparu, Programmation en langage d’assamblage, Editura Matrixrom, 1998   
3. Vasile Lupu, Procesoare Intel. Programare in limbaj de asamblare, Editura Teora, 2000 
4. Dorina Petrică, Daniela Spilcă, Tiziana Teică, Limbaje de asamblare,  UPT, 1996  
 

 

9. Corelarea conţinutului disciplinei cu cerinţele specialiştilor din domeniu şi cu aşteptările angajatorilor reprezentativi  

 Cunoasterea limbajului de asamblare si a conceptelor asociate  sunt importante pentru toate materiile cu specific software 
care fac parte din planul de învăţământ al specializării: Proiectarea circuitelor digitale dedicate, Sisteme bazate pe 
microprocesoare si microcontrolere,  ş. a. 

 Majoritatea angajatorilor reprezentativi din domeniul vizat de programul de studiu solicită atât cunoştinţe de programare in 
limbaj de asamblare cat si abilitati de a le utiliza in programarea sistemelor cu microproxcesor incorporate.   

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 

Rezolvarea  unor subiecte de 
teorie aplicată  

Examinare in scris 35 % 

Rezolvarea unor probleme de 
complexitate medie 

Examinare in scris 30% 

Stil de programare Examinare in scris 5 % 

 

 

10.5 Seminar /laborator 

Rezolvarea problemelor 
corespunzătore lucrărilor de 
laborator, teste 

Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebări, obtinerea notei de trecere la test  

25 % 

Teme de casă, gen proiect Prezentarea (sustinerea) , răspunsuri la 
întrebări 

5 % 

Prezenţa Evidenţa prezenţei 0 % 

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se 
verifică stăpânirea lui) 

 Cunoaşterea unor concepte fundamentale referitoare la programarea in limbaj de asamblare 

 Stăpânirea lucrului cu stiva, definirea si apelarea subrutinelor, operatii intrarea /iesire 

 Programele de la examen trebuie să dovedeasaca intelegerea subiectului şi să rezolve minimul de cerinţe solicitat   

 

11. Compatibilitate internaţională 

 Carnegie Mellon University   

 Massachusetts Institute of Technology  

 University of Washington     

 

Data 
completării 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularilor de seminar 

   Sef lucr. dr. Ing. Dorina  PETRICA  

 

…………………….………..... 

Asist. ing. drd. Dadiana CAIMAN 

 

…………………….………............................................................ 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

   Prof. dr. Ing.  SILEA 

 

………………..………………….……… 

 


