
 

 
 

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  Instrumente C.A.S.E. 

2.2 Titularul activităţilor de curs   Prof. dr. ing. Ioan Filip 

2.3 Titularul activităţilor de seminar   Prof. dr. ing. Ioan Filip 

2.4 Anul de studiu 4 2.5 Semestrul 8 2.6 Tipul de evaluare   E 2.7 Regimul disciplinei   Opţională 

 

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   1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ   90 din care:3.5 curs   28 3.6 seminar/laborator   14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   18 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   12 

Tutoriat   7 

Examinări   3 

Alte activităţi       

3.7 Total ore studiu individual   48 

3.8 Total ore pe semestru   100 

3.9 Numărul de credite   4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum    Nu este cazul 

4.2 de competenţe    Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sală curs. 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Laborator  (calculatoare, software adecvat) 

 

6.  Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale4 

 Utilizarea de cunoştinţe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie mecanică, 
chimică, electrică şi electronică în ingineria sistemelor.  

 Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

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

                                                           

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


 

 Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor cu echipamente de uz general şi 
dedicat, inclusiv reţele de calculatoare, pentru aplicaţii de automatică şi informatică aplicată. 

 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. 

 Aplicarea de cunoştinţe de legislaţie, economie, marketing, afaceri si asigurare a calităţii, în contexte 
economice şi manageriale. 

Competenţe 
transversale 

 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. 

 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. 

 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 

 Însuşirea de cunoştinţe privind utilizarea unor instrumente de tip C.A.S.E. (Computer Aided 
Software Engineering), folosite pentru asistarea procesului de dezvoltare a aplicaţiilor software 
pe parcursul etapele specifice ciclurilor de viaţă. 

 

7.2 Obiectivele specifice  Crearea de competenţe privind ingineria software şi abilităţi de operare cu instrumente C.A.S.E. 
(gestiunea configuraţiei proiectelor software: ClearCase; instrumente de proiectare grafică şi 
generare automată de cod pentru sisteme de timp real: Geode; gestiunea non-conformităţilor / 
erorilor: ARTS, SRT; testare automată: Win Runner, partajare de resurse, metrici software). 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs 
 

Număr de ore Metode de predare 

1. Cicluri  de viaţă ale programelor 
1.1. Cicluri  de viaţă ale programelor – definiţii, caracteristici. 

1.2. Ciclul de viaţă V. 

1.3. Ciclul de viaţă incremental 

1.4. Alte cicluri de viaţă (cascadă, evolutiv, spirală, tridimensional, 

fântână arteziană, prototipizării). Fluxuri de lucru în interiorul fazelor. 

1.5.Instrumente C.A.S.E. specifice fazelor ciclurilor de viaţă ale 

produselor software  

1.6. Ingineria programării – definiţii, caracteristici. 

 
 
4 

Expunere utilizând prezentări 
(slide-uri) Power Point, 
conversaţie, exemplificare.   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

 2. Limbajul formal SDL / mediul GEODE 
2.1. Limbajul SDL (Specification and Description Language) – 
caracteristici, concepte de bază. 
2.2.Reprezentări arhitecturale (arhitecturi statice / dinamice, vederi 
conexiuni/vederi ierarhie). Tipuri de date. 
2.3. Descrierea comportamentului unui sistem în timp real (creare 
procese, comunicare între procese, gestiunea timpului). 
2.4. Obiecte de bază ale limbajului SDL (obiecte structurale: SYSTEM, 
BLOCK, PROCESS, obiecte de comunicare: CHANEL, SIGNALROUTE, 
etc). 
2.5. Structura proceselor. Tranziţii. Semnale. Gestiune timp – obiecte 
SET/RESET. 
2.6. Arhitectura unui SYSTEM (GEODE) – criterii de descompunere.  

 
 
6 

3. Gestiune de configuraţie a proiectelor software. Mediul ClearCase – 
mod de lucru Base ClearCase 

3.1. Gestiune de configuraţie a proiectelor software -versionare, 
ramificare şi partajare. 
3.2. ClearCase –caracteristici (stocare, versionare, partajare)  
3.3. Dezvoltări paralele, fuziune (branch-uri). Operare multi-site.  
3.4. VOB (Versioned Object Base) – clasificare. Gestiunea versiunilor 
elementelor. 
3.5. Roluri ClearCase. Fişiere vedere – VIEW dezvoltator/integrator, 
tipuri de filtrare 
3.6. ClearCase Explorer. Operare Base în mod ClearCase: Creare VOB, 
Creare VIEW standard, Creare element nou in VOB, Versionare 
element, Tree, history, compare, Creare etichete, Utilizare etichete, 
VIEW cu etichete, Fuziune (MERGE), Creare branch-uri, Fuziune între 
branch-uri, Separarea automată a dezvoltării pe un alt branch. 

 
 
6 

4. Mediul ClearCase – mod de lucru UCM  



 

4.1. UCM ( Unified Change Management) - Obiecte şi concepte, Fluxuri 
de dezvoltare, Proprietăţi ale modului UCM 
4.2. Proprietăţi ale modului UCM (proiect, spaţiu de lucru, baseline, 
fluxuri dezvoltator/integrator) 
4.3. Dezvoltare paralela utilizând Stream-uri: Delivery and Rebase 
4.4. Operare UCM: creare VOB, creare proiect ( Creare Baseline, Creare 
stream integrator), Join project (Creare stream dezvoltator), Create 
activity, Deliver, Make and Recommend Baseline, Rebase), Versionare
  

 
6 

5. Gestiunea non-conformităţilor / erorilor 
5.1. Gestiunea FR (Fault Raport) / CR (Change request) 
5.2. Ciclul de viaţă al unui FR/CR (raport de eroare/cerere de 
modificare).  
5.3. Mediul ARTS (Alcatel Request Tracking System). Stări, roluri 
(exemplificări) 
5.4. Transfer între produsele ARTS  

 
 
2 

6. Testare software – mediul WinRunner 
6.1 Testare software – caracteristici, tipuri (manuală/automată, black-
box/white-box). 
6.2. Mediul WinRunner. Limbajul de script  TSL (Test Script Language) 
6.4. Procesul de testare automată WinRunner (moduri de învăţare, 
creare scripturi, depanare teste, reutilizare, examinare rezultate teste) 
6.5. Exemplicare script TSL (wizard-ului Data Driver)  

 
 
2 

7. UML. Metrici software 
7.1. UML – definiţii, caracteristici, avantaje. Tipuri de diagrame UML. 
7.2. Metrici software – definiţii, caracteristici, obiective. 
7.3. Tipuri de metrici software: LOC (lines of code), Halstead McCabe, 
Function-Points, Feature-Points etc.  

 
 
2 

 
Bibliografie    

1.  Filip Ioan – C.A.S.E. Tools, Multiplicare Alcatel + suport electronic (Power Point), 2008. 
2.  Ian Sommerville- Software Engineering, Addison  Wesley, 2010 
3. ***  - IBM Rational ClearCase Remote Client, Copyright IBM Corporation, 2010. 
4.  Ueli Wahli et. al.- Software configuration management a clear case for IBM Rational ClearCase and ClearQuest UCM,   
IBM Reedboks (ibm.com/redbooks), 2004. 
5.  Laird Linda M - Software measurement and estimation : A practical approach -software measurement and estimation, 

John Wiley & Sons 2006. 
 

8.2 Seminar/laborator Număr de ore Metode de predare 

1. Operare cu mediului GEODE şi utilizarea elementelor de bază ale 
limbajului SDL de proiectare grafică şi generare automată de cod 
(implementarea unui automat SDL modelând un sistem de alarmare). 

4 Exemple, studii de caz, 
operare şi implementare 
software problematizată. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Operare cu mediul ClearCase – mod de lucru Base ClearCase (aplicaţie 
de management de configuraţie / studiu de caz. 

4 

3. Operare cu mediul ClearCase – mod de UCM  (aplicaţie de management 
de configuraţie / studiu de caz).    

4 

4. Operare cu mediul Win-Runner – crearea unui script de testare automată  în 
limbaj TSL – studiu de caz 

2 

 
Bibliografie    

1.Filip Ioan – C.A.S.E. Tools, Multiplicare Alcatel + suport electronic (Power Point), 2008. 
2.Ian Sommerville- Software Engineering, Addison  Wesley, 2010 
3.*** - IBM Rational ClearCase Remote Client, Copyright IBM Corporation, 2010. 
4. Ueli Wahli et. al.- Software configuration management a clear case for IBM Rational ClearCase and ClearQuest UCM,   
IBM Reedboks (ibm.com/redbooks), 2004. 
5. Laird Linda M - Software measurement and estimation : A practical approach -software measurement and estimation, 
John Wiley & Sons 2006. 

 

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

 Multe firme angajatoare din domeniul IT solicită absolvenţilor cunoştinţe de bază privind operarea cu diverse utilitare care 
asistă ingineria programării. 

 Majoritatea angajatorilor dezvoltatori de proiecte software de mari dimensiuni utilizează instrumente şi utilitare specializate 
pentru gestionarea acestor proiecte. 

 

10. Evaluare 



 

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

10.4 Curs Test grilă Examinare scrisă 66 % 

 

10.5 Seminar /laborator 

 

Rezolvarea problemelor 
corespunzătore lucrărilor de 
laborator 

Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebări  

10 % 

Rezolvare temă/proiect Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebări 

24 % 

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

 Obţinerea notei minime (5) de promovare la examenul oral  +  promovare activitate aplicativă laborator (pe parcurs -nota 
minimă 5). 

 
 

11. Compatibilitate internaţională 

 Imperial College London –Software Engineering -Practice  (http://www.doc.ic.ac.uk/teaching/coursedetails/302) 

 MIT  - Software Engineering- (http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-01sc-introduction-to-
electrical-engineering-and-computer-science-i-spring-2011/unit-1-software-engineering/) 

 Riga Technical University - CASE Tools for Object-Oriented System Development 
(http://fsd.rtu.lv/uploads/Computer%20systems/DPI504.pdf) 

 Sardar Patel University - CC Case Tools (http://www.indiastudycenter.com/univ/states/gujarat/sardar-patel-
university/courses/certificate-courses/cc-case-tools-turbo-analyst-and-relational-designer.asp) 
 

 
 

Data 
completării 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularilor de seminar 

04.02.2014    Prof. dr. Ing. Ioan FILIP 

 

…………………….………..... 

     Prof. dr. Ing. Ioan FILIP 

 

 

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

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

   Prof. dr. Ing. Ioan SILEA 

 

………………..………………….……… 

 


