
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

1.2 Facultatea2 / Departamentul3 Automatică şi Calculatoare / Automiatică și 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 și Informatică Aplicată / Inginer   

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Dezvoltarea aplicațiilor de tip Cloud 

2.2 Titularul activităţilor de curs S.l. dr. ing. Daniel Iercan 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Drd. Constantin Purcaru 

2.4 Anul de studiu  4  2.5 Semestrul  1  2.6 Tipul de evaluare   D 2.7 Regimul disciplinei   Opțională 

 

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   125 

3.9 Numărul de credite   5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Programarea calculatoarelor 

 Programare orientată pe obiecte 

 Baze de date 

4.2 de competenţe  Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei 
si comunicatiilor   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Laborator cu 10 calculatoare – Mediu de dezvoltare Visual Studio Express, tablă, 
acces la platforma Windows Azure 

 

 

                                                           

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; 



 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale4 

 Dezvoltarea de aplicaţii şi implementarea algoritmilor şi structurilor de conducere automata, utilizând principii 
de management de proiect, medii de programare şi tehnologii bazate pe microcontrolere, procesoare de 
semnal, automate programabile, sisteme încorporate. 

Competente 
transversale 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare 
pentru propria dezvoltare. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Înțelegerea diferitelor tehnologii folosite în dezvoltarea aplicațiilor de tip cloud 

7.2 Obiectivele specifice  Identificarea diferențelor dintre aplicațiile on-premise și cele de tip cloud 

 Dobândirea de cunoștințe care să permită dezvoltarea de aplicații cloud pentru platforma 
Windows Azure 

 Înțelegerea scenariilor pentru care este indicată folosirea unei platforme cloud 

 Dezvoltarea de module care să permită integrarea aplicațiilor cloud cu alte aplicații cloud și/sau 
on-premise 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

1. Introducere 
1.1. Evoluția puterii de calcul 
1.2. Tipuri de cloud 
1.3. Principalele platforme cloud 
1.4. Tipuri de probleme care sunt rezolvate cu tehnologiile cloud 
1.5. Impedimente în adoptarea tehnologiilor de tip cloud 
1.6. Beneficiile folosirii puterii de calcul din cloud 

2 Prelegere susţinută de 
prezentări PPT și exemplificări 
pe cod scris în timpul cursului; 
conversaţii, explicaţii 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

2. Puterea de calcul din cloud 
2.1. Concepte generale 
2.2. Distribuirea încărcarii și toleranța la erori 
2.3. Studiu de caz Windows Azure Compute 

2 

3. Stocarea datelor în cloud 
3.1. Concepte generale. Replicarea datelor. 
3.2. Stocarea datelor folosind No-SQL. Azure storage 
3.3. Stocarea datelor folosind baze de date relaționate. Azure 

SQL 

4 

4. Infrastructura ca și serviciu 
4.1. Concepte generale 
4.2. Azure Virtual Machine role 

2 

5. Platforma ca și serviciu 
5.1. Concepte generale 
5.2. Azure cloud servicies 
5.3. Azure active directory 
5.4. Azure mobile services 
5.5. Azure media servicies 
5.6. Force.com 

10 

6. Software ca și serviciu 
6.1. Concepte generale 
6.2. Studiu de caz SkyDrive 
6.3. Accesarea unui serviciu clould dintr-un alt serviciu. 

Protocolul de autorizare OAuth 

2 

7. Integrarea 
7.1. Modele de integrare 
7.2. Azure service bus 

2 

8. Procesarea seturilor de date mari 
8.1. Hadoop 
8.2. Implementarea Hadoop pentru Windows Azure 

2 

9. Alte servicii cloud 
9.1. Market place 
9.2. Cache 
9.3. Rețele de distribuție 

2 

                                                           

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 şi programul de 
studii de la pct. 1.6 din această fişă. 

 

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


 

Bibliografie     
1. Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture, Zaigham Mahmood, Ricardo Puttini, Thomas Erl, Prentice Hall, 

2013 
2. Cloud Computing Explained: Implementation Handbook for Enterprises, John Rhoton, Recursive Press, 2009 
3. Windows Azure Platform, Tejaswi Redkar, Tony Guidici, Apress, 2011 

8.2 Seminar/laborator Număr de ore Metode de predare 

1. Apelarea unui serviciu RESTfull folosind utilitarul Feedler 2 Expunere temă, discuţii, 
întrebări, rezolvare pe calculator 2. Realizarea unei aplicații web pentru gestionare pozelor și 

publicarea ei în cloud ca și aplicație Azure Website 
8 

3. Configurarea unei mașini virtuale în cloud 2 

4. Realizarea unei aplicații Azure cloud service 2 

5. Configurarea Azure Active Directory 2 

6. Realizarea unui serviciu care să poată fi accesat de aplicații 
mobile 

2 

7. Utilizarea serviciului Azure Media Services pentru a prelucra 
si publica conținut media 

2 

8. Realizarea unei aplicații care să se conecteze la SkyDrive 2 

9. Realizarea unui modul de interconectare între o aplicație 
cloud și o aplicație on-premise 

2 

10. Realizarea unei aplicații pentru plaforma Force.com 2 

11. Recuperări 2 

Bibliografie     
1. Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture, Zaigham Mahmood, Ricardo Puttini, Thomas Erl, Prentice Hall, 

2013 
2. Cloud Computing Explained: Implementation Handbook for Enterprises, John Rhoton, Recursive Press, 2009 
3. Windows Azure Platform, Tejaswi Redkar, Tony Guidici, Apress, 2011 
4. Reliability and availability of cloud computing, Eric Bauer, Randee Adams, Wiley-IEEE Press, 2012 

 

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

 Majoritatea companiilor au în plan trecerea totală sau parțială a aplicaților existente în cloud, în acest context există o 
cerere ridicată pentru specialiști în acest domeniu 

 Microsoft Windows Azure este una din cele mai populare platforme cloud 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs 
Răspunsul la un anumit numâr de 
întrebâri de tip grilă 

test grilă 50% 

10.5 Seminar /laborator Se vor nota lucrările de laborator 2,5 
și 9 

prezentarea rezolvărilor, 
răspunsuri la întrebări 

50% 

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

 cunoștințe generale despre tehnologiile de cloud, înțelegerea principalelor concepte 

 capacitatea de a realiza o aplicație web și de a publica această aplicație pe platforma Windows Azure 

 

11. Compatibilitate internaţională 

  Stanford University – Cloud Computing - 
http://scpd.stanford.edu/search/publicCourseSearchDetails.do?method=load&courseId=11815 

 Harvard University – Cloud computing and its applications – http://www.eecs.harvard.edu/cs144/ 

 Sheffield Halam University - MSc Web and Cloud Computing - http://www.shu.ac.uk/prospectus/course/1064/ 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularilor de seminar 

   S.l. dr. ing. Daniel Iercan 

 

…………………….……… 

Drd. Constantin Purcaru 

 

…………………….……… 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

    

………………..………………….……… 

 

http://scpd.stanford.edu/search/publicCourseSearchDetails.do?method=load&courseId=11815
http://www.eecs.harvard.edu/cs144/
http://www.shu.ac.uk/prospectus/course/1064/

