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FIŞA DISCIPLINEI  
Anul universitar 2017-2018 

 
Decan, 

Prof. Corneliu Lazăr 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
1.2 Facultatea Automatică şi Calculatoare 
1.3 Departamentul Calculatoare 
1.4 Domeniul de studii Calculatoare şi tehnologia informaţiei 
1.5 Ciclul de studii1 Licenţă 
1.6 Programul de studii Calculatoare 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Sisteme Incorporate-Proiect 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. ing. Florin Pantilimonescu 
2.3 Titularul activităţilor de aplicaţii Conf. dr. ing. Florin Pantilimonescu
2.4 Anul de studii2 4  Semestrul3 7 2.6 Tipul de evaluare4 Colocviu 2.7 Tipul disciplinei5 DS 
 
3. Timpul total estimat al activităţilor zilnice (ore pe semestru) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care 3.2 

curs 
- 3.3a 

sem. 
- 3.3b laborator - 3.3c 

proiect 
1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ6 

14 din care 3.5 
curs 

- 3.6a 
sem. 

- 3.6b laborator - 3.6c 
proiect 

14 

Distribuţia fondului de timp7 Nr. de ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă sau pe platformele electronice de specialitate - 
Pregătirea etapelor la proiect  21 
Tutoriat  - 
Colocviu 3 
Alte activităţi:  - 
3.7 Total ore studiu individual8 34 
3.8 Total ore pe semestru9 48 
3.9 Numărul de credite 2 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum10 Proiectarea cu microprocesoare 
4.2 de competenţe  
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a proiectului11  Tablă, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a implentarii12 

Sală de laborator cu calculatoare conectate mediile de programare disponibile in 
cloud; 
Platforme de dezvoltare de tip Intel Galileo; 
Platforme de dezvoltare de tip Raspberry Pi; 
Platforme de dezvoltare de tip ARMmbed, FRDM ; 
Osciloscoape, aparate de masura, componente electronice diverse, sensori, actuatoare 

 
 
 
 
6. Competenţele specifice acumulate13 

Număr de credite alocat disciplinei14: 2 
Repartizare credite 

pe competenţe15 

C
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ţe
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e 

CP1 Operarea cu fundamente ştiinţifice, inginereşti şi ale informaticii 0,1 

CP2 Proiectarea componentelor hardware, software şi de comunicaţii 0,1 

CP3 Soluţionarea problemelor folosind instrumentele ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor 0,1 

CP4 
Proiectarea şi integrarea sistemelor informatice utilizând tehnologii şi medii de 
programare 

0,4 

CP6 Proiectarea sistemelor inteligente 1 
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 CT1 

Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputaţia 
profesiei 

0,1 

CT2 

Identificarea, descrierea şi derularea proceselor din managementul proiectelor, cu 
preluarea diferitelor roluri în echipă şi descrierea clară şi concisă, verbal şi în scris, în 
limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a rezultatelor din domeniul de 
activitate 

0,1 

CT3 
Demonstrarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru actualizarea cunoştinţelor 
profesionale, economice şi de cultură organizaţională 

0,1 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

Disciplina introduce elemente de bază privind proiectarea structurilor de calcul 
capabile sa  interactioneze cu lumea reala si sa comunice prin Internet. 
 
 Obiectivul disciplinei ont in  deprinderea operării  cu familii de procesoare cu 
arhitectura RISC si sisteme de operare Linux  integrate in universul  “Internet of 
Thinks” considerat elementul central de dezvoltare a viitoarelor tehnologii de procesare 
a informatiilor. 
 

7.2 Obiective specifice 

Aprofundarea cunoştinţelor privind  platforme de dezoltare cu procesoare ARM,  

si a  mediilor  de programare disponibile in cloud . 

 Dobindirea unor abilitati de aplicare a cunostintelor despre sisteme incorporate  in 
aplicatii  ingineresti precum automotive, case/drumuri inteligente, sanatate, energie 
neconventionala, siguranta persoanei, etc. 
 

 
8. Conţinutul disciplinei 

8 Proiect 
 

Metode de predare 
Obs

. 

 
Fig. 1  Cadrul general proiecte 

Activitatile din cadrul acestei discipline sunt desfasurate conform principiilor "Project Based 
Learning" (PBL).  Se urmareste dezvoltarea unor abilitati de realizare a unor proiecte, 
preponderent in echipe, a caror continut este corelat cu notiunile dobandite in cadrul 
cursurilor "Proiectarea cu microprocesoare" si "Sisteme Incorporate".  Tematica generala a 
proiectelor consta din dezvoltarea unei aplicatii de tip “Internet of Thinks “ pe o structura 
prezentata in fig.1.  
Proiectele sunt dezvoltate pe urmatoarele platforme: 
 
1. ARM nbed cu procesor ARM Cortex M3 
2. Freescale FRDM KL 25 cu procesor ARM Cortex Mo+ 
3. Infineon XMC4500 cu procesor ARM cortex M4 
4, Raspberry Pi cu procesor ARm V6 
5. Intel Galileo cu procesor Intel Quark 
 

Notiunile utilizate in 
cadrul proiectului sunt 

prezentate utilizind 
tabla si videoproiector. 
Toate materialele sunt 

disponibile 
on line la adresa: 

http://embedAC.ro 
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Ca medii de programere sunt utilizate: 
  1. C++ disponibil in cloud la adresa https://mbed.org 
  2. Linux GNU C 
  3. Linux Python 
  4. Linux PHP/HTML 
 
Studentii sunt incurajati sa exploreze tehnologiile recente destinate proiectelor de tip IoT 
si pot utiliza , la alegere, si elmente necuprinse in lista initiala. In acest mod se asigura o 
diversificare sporita a solutiilor precum si satisfacerea optiunilor studentilor referitoare la 
anumite componente hardware/software.  Prezentarile fazelor intermdiare si finale urmaresc 
dezvoltarea abilitatilor de comunicare si integrare in echipe. 
Etapele de desfasurare a activitailor sunt urmatoarele: 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Bibliografie 
 
1. Linux Shell Scripting Tutorial V1.05 , [Online]. 
    Available: http://www.freeos.com/lsst/ 
 
 
2.ARM mbed C/C++ Compiler Handbook , [Online] 
    Available: http://develper.mbed.org/handbook/mbed-Co 
 
3.The Python Language Rference , [Online] 
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    Available: https://docs.python.org/2/refe 
 
4.Cortex M-3 Technical Reference Manual , [Online] 
    Available:               http://infocenter.arm.com/help/topic/ 
              com.arm/DDI0337E_cortex_m3_r1p1_tm.pdf 
5. ARM Architecture Refernce Manual  [Online] 
     Available: 
             http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.subset.architecture.referencepp 
 

   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului16 
 

Notiunile teoretice precum si abilitatile practice dobandite in cadrul proiectului asigura studentilor a pregatire adecvata 
stadiului actual de dezvoltare a tehnologiilor de procesare a informattilor, subiectele abordate fiind sincronizate cu cele 
existente in majoritatea universitatilor de profil.  

 
 
10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Proiect 

Nivelul de documentare asupra 
tehnologiilor de implementare a temei 
stabilite. 
Abilitatile de integrare si aplicare a 
cunostintelor pentru rezolvarea unei 
probleme concrete. 

Evaluare raport de documentare asupra 
alternativelor de solutie 

20 % 

Evaluare prezentare versiune proprie de 
implemenrae a solutiei 

20 % 
 

 
Performantele realizarii  practice a 
proiectului, calitatea raportului tehnic,  
modul de prezentare la workshop-ul final. 

Nivel de implemntare practica a 
solutiei 

40% 
 

  
Modul de prezentare a poiectului in 
cadrul workshop-ul final

10% 

  Raport tehnic asupra proiectului 10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Analiza unei probleme  reale, proiectarea si implementarea unei solutii hardware/software bazate pe utilizare procesoare ARM 
conectate la universul  Internet. 
 
 
 

Data completării, Titular  proiect,  

22 Sept. 2014 
 

      Conf. dr. ing. Florin Pantilimonescu    
 

 

   
Data avizării în departament:  

25 Sept. 2014 

         Director de departament, 

Prof. Petru Caşcaval 

  

 
                                                 
1 Licenţă / Master 
2 1-4 penrtru licenţă, 1-2 pentru master 
3 1-8 pentru licenţă, 1-3 pentru master 
4 Examen, colocviu sau VP A/R – din planul de învăţământ 
5 DF - disciplină fundamentală, DID - disciplină în domeniu, DS – disciplină de specialitate sau DC - disciplină complementară - din planul 
de învăţământ 
6 Este egal cu 14 săptămâni x numărul de ore de la punctul 3.1 (similar pentru 3.5, 3.6abc) 
7 Liniile de mai jos se referă la studiul individual; totalul se completeaza la punctul 3.7. 
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8 Suma valorilor de pe liniile anterioare, care se referă la studiul individual. 
9 Suma dintre numărul de ore de activitate didactică directă (3.4) şi numărul de ore de studiu individual (3.7); trebuie să fie egală cu 
numărul de credite alocat disciplinei (punctul 3.9) x 24 de ore pe credit. 
10 Se menţionează disciplinele obligatoriu a fi promovate anterior sau echivalente 
11 Tablă, vidoproiector, flipchart, materiale didactice specifice etc. 
12 Tehnică de calcul, pachete software, standuri experimentale, etc. 
13 Competenţele din Grilele G1 şi G1bis ale programului de studii, adaptate la specificul disciplinei, pentru care se repartizează credite 
(www.rncis.ro sau site-ul facultăţii) 
14 Din planul de învăţământ 
15 Creditele alocate disciplinei se distribuie pe competenţe profesionale şi transversale în funcţie de specificul disciplinei 
16 Legătura cu alte discipline, utilitatea disciplinei pe piaţa muncii 


