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Informaţii de identificare a cursului9

Facultatea: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 

Catedra: matematică şi informatică

Domeniul general de studiu: 52 Inginerie şi activităţi inginereşti 

Domeniul de formare profesională: 521 Inginerie şi tehnologii industriale 

Denumirea specialităţii: 521.8 Inginerie şi management (în transportul auto) 

Denumirea disciplinei: Informatica I 

Administrarea unităţii de curs:

Codul 
unităţii de 
curs

Credite
ECTS

Total
ore

Repartizarea orelor Forma
de
evaluare

Limba de 
predarePrel. Sem. Lab. S. ind.

G.01.0.006 4 120 12 - 12 96 Examen română/rusă
Anul de studiu şi semestrul în care se studiază disciplina: anul I, sem. 1 

Regimul disciplinei (obligatorie/opţională/Ia liberă alegere): obligatorie 

Categoria formativă: unitate de curs generală.

Informaţii referitoare la cadrul didactic

Titularul cursului: Plohotniuc Eugeniu, doctor 
în ştiinţe fizice şi matematice, conferenţiar 
universitar. A absolvit Universitatea de Stat a 
Moldovei, specializarea Fizica. A susţinut teza 
de doctor la Institutul de Radiotehnică şi 
Electronică al AŞ URSS, Moscova.

Biroul: aula 145.

Telefon: 0 231 52 488

E-mail: eugenplohotniuc@yahoo.com

Orele de consultaţii: joi, 1400 -  1530
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Integrarea cursului în programul de studiu

Cursul “Informatica I” se predă în anul I, semestrul 1 şi este o unitate de curs generală 
pentru specialitatea: 521.8 Inginerie şi management (în transportul auto). Acest curs serveşte 
drept fundament pentru unităţile de curs S.07.O.144 Ingineria reglării automate şi S.09.A.157 
Sisteme automatizate în producţie.

Cursul „Informatica I” urmăreşte însuşirea de către studenţi a construcţiei şi principiilor de 
lucru ale dispozitivelor electronice numerice necesare pentru proiectarea componentelor 
sistemelor numerice şi automatizarea proceselor de producere.

Problemele abordate în cadrul acestui curs constituie o componentă necesară în instruirea 
unui viitor inginer.

Competenţe prealabile

1. Competenţe cognitive:
- de cunoaştere a conceptelor de bază ale cursului liceal de informatică, bazelor aritmetice 

ale tehnicii de calcul, algebrei logicii, reprezentarea variabilelor logice prin mărimi fizice;
- de cunoaştere a principiilor de lucru ale elementelor electronice: rezistor; condensator; 

diodă; tranzistor;
- de cunoaştere a proceselor, principiilor şi metodelor de codificare şi decodificare a 

informaţiei.
2. Competenţe de aplicare:

- de identificare a parametrilor şi structurii generale a sistemelor digitale, a principiilor de 
funcţionare a sistemelor de transmitere, stocare şi de prelucrare a informaţiei;

- de calcul a valorilor funcţiilor logice, de creare a tabelelor de adevăr, de efectuare a 
experimentelor virtuale pe calculator.

Descrierea competenţelor profesionale/transversale

Competenţe profesionale:
CPI. Realizarea calculelor, demonstraţiilor şi aplicaţiilor pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei şi managementului bazate pe cunoştinţe din ştiinţele fundamentale 
CP3. Utilizarea independentă a calculatorului pentru modelarea produselor, proceselor, 
fenomenelor, cît şi automatizarea sistemelor tehnice în situaţii deosebite cu utilizarea de soluţii 
cunoscute în situaţii noi

Competenţe transversale:
CT1. Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unei atitudini 
responsabile faţă de domeniul profesional, pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului 
potenţial în situaţii specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională

Finalităţile unităţii de curs

La finalizarea studierii unităţii de curs studentul va fi capabil:
• să identifice schemele electrice principiale analogice şi numerice;
• să aplice diferite metode de minimizare a funcţiilor logice şi să proiecteze dispozitive 

numerice;
• să explice principiule de lucru ale dispozitivelor electronice principale ale unui sistem 

automatizat;
• să identifice structura şi schemele funcţionale ale unui sistem numeric.
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Conţinuturi

Unitatea de curs “Informatica I” este divizată în 4 unităţti de învăţare.

Tem a N um ăru l de ore

P L I
U nitatea  de în v ă ţa re  I. In trodu cere . B azele  a lgebrei logicii
1. Obiectul cursului “Informatica I”. Principiile de lucru ale elementelor electronice: 
rezistor; condensator; diodă; tranzistor

0,5 2

2. Circuite electrice analogice şi circuite electrice logice (numerice). Calculatoare 
analogice şi numerice

0,5 2 2

3. Variabile şi funcţii logice 0,5 2
4. Axiomele şi teoremele principale ale algebrei logicii 0,5 4
5. Familii de funcţii logice fundamentale 0,5 4
6. Metode de prezentare ale funcţiilor logice 0,5 4
7. Proiectarea dispozitivelor numerice. Minimizarea funcţiilor logice 1 2 6
U nitatea  de în v ă ţa re  II. D isp ozitive  secvenţia le
8. Bistabili cu o treptă şi două trepte. Clasificarea, parametrii de bază şi principiul de 
lucru

0,5 4

9. Regiştri. Clasificarea, parametrii de bază şi principiul de lucru. Registru de tip 
paralel, consecutiv, ciclic şi universal

1 2 6

10. Contoare. Clasificarea, parametrii de bază şi principiul de lucru 0,5 4
U nitatea  d e în v ă ţa re  III. D isp ozitive  com b inaţion a le
11. Decoder şi coder. Definiţii, scheme electrice principiale şi principiul de lucru 0,5 2 6
12. Multiplexor, demultiplexor. Definiţii, scheme electrice principiale şi principiul de 
lucru

0,5 4

13. Semisumator, celula de sumare, sumator de tip consecutiv şi sumator de tip 
paralel. Definiţii, scheme electrice principiale şi principiul de lucru

0,5 2 6

14. Unitatea de scădere. Unitatea de înmulţire. Definiţia, schema electrică principială 
şi principiul de lucru

0,5 4

U nitatea de în v ă ţa re  IV . O rgan izarea  m em oriei şi sistem u lu i au tom atiza t
15. Microcircuite de tipul ROM şi RAM. Scheme electrice şi principiul de lucru. 
Principiul înscrierii informaţiei în microcircuitele memoriei permanente

0,5 4

16. Scheme paralele ale memoriei operative. Memorii operative dinamice 0,5 6
17. Structura mono- şi bidimensională a memoriei operative 0,5 6
18. Dispozitive responsabile de operaţii elementare. Transferul de date. Inversarea. 
Deplasarea. Incrementarea şi decrementarea. Iniţializarea.
Controller aritmetic elementar

1 2 8

19. Schema structurală a microprocesorului. Principiul de lucru. Caracteristicile 
principale ale microprocesorului de tip Intel

0,5 6

20. Caracteristicile principale şi structura unui sistem numeric automatizat. 1 8
TOTAL 12 12 96
Notă: P -  prelegeri; L -  laborator; I -  lucrul individual.

Lucrări de laborator

în cadrul cursului “Informatica I” studentul trebuie să execute 5 lucrări de laborator din 
următoarea listă:

1. Programa Electronics Workbench şi elaborarea schemelor electrice principiale;
2. Funcţii logice;
3. Proiectarea schemei electrice numerice principiale;
4. Bistabilii;
5. Regiştri;
6. Contoare;
7. Coder, decoder, unitate de memorie permanentă;
8. Multiplexor, demultiplexor;
9. Sumatorul;
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10. Controller aritmetic elementar;
11. Schema structurală a microprocesorului.
12. Dispozitive responsabile de operaţii elementare.

Model de lucrare de laborator 
Lucrarea de laborator nr. 6 

Contoare

Scopul lucrării:
1. Studierea experimentală a contorului numărării directe în regim static şi dinamic.
2. Studierea experimentală a contorului numărării inverse în regim static şi dinamic.
3. Studierea experimentală a contorului binar - zecimal în regim static şi dinamic.
4. Studierea experimentală a contorului după modula M în regim static şi dinamic.

Experimentul nr. 1. Contorul binar de ordinul şase al numărării directe
1. Compuneţi schema (fig. 1):

Fig. 1. Schema electrică a contorului binar de ordinul şase al numărării directe
2. Consecutiv daţi de la generator impulsuri (conectaţi şi deconectaţi cheia), fixând starea 

ordinelor contorului după indicatoarele luminescente.
3. Completaţi tabelul stărilor (tabelul 1).

Tabelul 1. Stările contorului binar de ordinul şase al numărării directe

Nr. Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0 Nr. 05 04 03 02 Ol OO
1. 33.
2. 34.
3. 35.
4. 36.
5. 37.
6. 38.
7. 39.
8. 40.
9. 41.
10. 42.
11. 43.
12. 44.
13. 45.
14. 46.
15. 47.
16. 48.
17. 49.
18. 50.
19. 51.
20. 52.
21. 53.
22. 54.
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23. 55.
24. 56.
25. 57.
26. 58.
27. 59.
28. 60.
29, 61.
30. 62.
31. 63.
32. 64.

4. în locul cheii [Space] conectaţi generatorul FUNCTION GENERATOR şi la ieşirile 
semnalelor G, Q5, Q4, Q3, Q2, Ql, QO conectaţi LOGIC ANALYZER.

5. După conectarea circuitului obţineţi diagramele temporale pentru G, Q5, Q4, Q3, Q2, 
Ql, QO.

Experimentul nr. 2. Contorul binar de ordinul şase al numărării inverse
1. Compuneţi schema:

Fig. 2. Schema electrică a contorului binar de ordinul şase al numărării inverse
2. Consecutiv daţi de la generator impulsuri (conectaţi şi deconectaţi cheia [Space]), 

fixând starea ordinelor contorului după indicatoarele luminescente.
3. Completaţi tabelul stărilor (tabelul 2).

Tabelul 2. Stările contorului binar de ordinul şase al numărării inverse

Nr. Q 5 Q 4 Q 3 Q2 Ql QO Nr. Q 5 Q 4 Q 3 Q 2 Ql Q0
1. 33.
2. 34.
3. 35.
4. 36.
5. 37.
6. 38.
7. 39.
8. 40.
9. 41.
10. 42.
11. 43.
12. 44.
13. 45.
14. 46.
15. 47.
16. 48.
17. 49.
18. 50.
19. 51.
20. 52.
21. 53.
22. 54.
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23. 55.
24. 56.
25. 57.
26. 58.
27. 59.
28. 60.
29. 61.
30. 62.
31. 63.
32. 64.

4. în locul cheii [Space] conectaţi generatorul FUNCTION GENERATOR şi la ieşirile 
semnalelor G, Q5, Q4, Q3, Q2, Ql, QO conectaţi LOGIC ANALYZER.

5. După conectarea circuitului obţineţi diagramele temporale pentru G, Q5, Q4, Q3, Q2, 
Ql, QO.

Experimentul nr. 3. Contorul binar-zecimal asincron
1. Compuneţi schema electrică (fig. 3).

Fig. 3, Schema electrică a contorului binar -  zecimal
2. Consecutiv daţi de la generatorul impulsuri (conectaţi şi deconectaţi cheia [Space]), 

fixând starea ordinelor contorului după indicatoarele luminiscente.
3. Completaţi tabelul stărilor (tabelul 3).

Tabelul 3. Stările contorului binar -  zecimal

Nr. 03 02 Ol oo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Experimentul nr. 4. Contorul binar asincron după modulul M
1. Construiţi schema electrică (fig. 4):
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Fig. 4. Schema electrică a contorului binar după modulul M

Completaţi tabelul 4 al stărilor contorului din fig. 4 şi determinaţi valoarea modulului M.

Tabelul 4. Stările contorului binar după modulul M

N r. 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 oo
0
1
2
3

M

2. în dependenţă de valoarea modulului M indicat în tabelul 5 (studentul alege varianta 
modulului M conform numărului de ordine din registrul grupei academice) conectaţi ieşirile 
directe şi inverse ale bistabililor cu intrările elementelor ŞI/ŞI-NU.

Tabelul 5. Modulul M

Nr. Modulul M Nr. Modulul M
1. 100011 11. 101110
2. 100100 12. 101111
3. 100101 13. 110000
4. 100110 14. 110001
5. 100111 15. 110010
6. 101000 16. 110011
7. 101001 17. 110100
8. 101010 18. 110101
9. 101011 19. 110110
10. 101100 20. 110111

3. Consecutiv daţi de la generator impulsuri (conectaţi şi deconectaţi cheia [Space]), 
fixând starea ordinelor contorului după indicatoarele luminiscente.

4. Completaţi tabelul stărilor nr. 6 al contorului.

Tabelul 6. Stările contorului binar după modulul M

Nr. 0 5 0 4 0 3 0 2 Ol O0
0
1
2
3

M
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7. în locul generatorului (cheii [Space]) conectaţi generatorul FUNCTION GENERATOR 
şi la ieşirile semnalelor G, Q5, Q4, Q3, Q2, Ql, QO conectaţi LOGIC ANALYZER.

8. După conectarea circuitului obţineţi diagramele temporale pentru G, Q5, Q4, Q3, Q2, 
Ql, QO.

Lucrarea de laborator se finalizează cu un raport, ce va conţine:
1. Numărul şi denumirea lucrării de laborator.
2. Numele, pronumele studentului, codul grupei academice,
3. Denumirea experimentelor.
4. Fiecare experiment va conţine schemele electrice construite şi tabelele de adevăr 

(diagramele temporale) cu datele primite în urma măsurătorilor.
5. Concluzii referitor la rezultatele obţinute.

întrebări de control

La prezentarea raportului trebuie să fiţi capabili să răspundeţi la următoarele întrebări de
control:

1. Ce numim contor.
2. Faceţi o clasificare a contoarelor şi definiţile conform clasificării efectuate.
3. Cauza apariţiei contorului paralel.
4. Care sunt funcţiile contorului binar -  zecimal.
5. Care sunt funcţiile contorului după modula M.
6. Numiţi funcţiile contoarelor.
7. Numiţi funcţia de bază a contoarelor.
8. Unde sunt utilizate contoarele.
9. Enumeraţi parametrii de bază a contoarelor.
10. Elaboraţi un contor al numărării directe/inverse de ordinul trei pe baza bistabilului D 

(bistabilul D trebuie construit din elemente ŞI-NU/SAU-NU) şi demonstraţi corectitudinea 
schemei.

11. Conform modulului M dat de profesor, elaboraţi schema contorului.

Activităţi de lucru individual

Activitatea individuală este o componentă obligatorie a activităţii de instruire. în cadrul 
studierii acestui curs studenţilor li se vor propune o serie de teme şi probleme care urmează a fi 
studiate şi soluţionate independent. însărcinările pentru lucrul individual sunt lansate în cadrul 
prelegerilor.

Studentul trebuie să prezinte conspectul temelor studiate şi problemelor rezolvate în cadrul 
orelor de laborator. Rezolvările trebuie să fie detaliate, însoţite de explicaţiile de rigoare. Este 
binevenită rezolvarea exemplelor şi din alte surse, selectate de student. Se va aprecia utilizarea 
resurselor scrise în limbi străine. Nota pentru lucrul individual efectuat va fi determinată la 
sfîrşitul semestrului.

Evaluare

Cunoştinţele, capacităţile şi competenţele studenţilor vor fi evaluate pe parcursul 
semestrului. Nota evaluării curente nec se va determina din notele obţinute pentru elaborarea 
celor 7 lucrări de laborator şi notelor pentru lucrul individual conform formulei (1).
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nec = nt x  0,8 + nind x 0,2, (1)
unde ri; -  nota medie obţinută pentru elaborarea celor 7 lucrări de laborator şi n ind - nota medie 
obţinută pentru lucrul individual.

Evaluarea finală are loc sub forma unui test scris. Durata examenului este de 3 ore 
astronomice. Nota finală Nţ la unitatea de curs “Informatica I” se calculează conform formulei 
(2).

Nf  = nec x 0,5 + nex x 0,5, (2)
unde nec -  nota obţinută în cadrul evaluării curente şi nex -  nota obţinută la evaluarea finală 
(examen).

Model de test de evaluare finală
Aprobat

Şeful Catedrei de matematică şi informatică

2017

VARIANTA 1 

Informatica I
Testul conţine 10 itemi. Fiecare item este cuantificat cu un punct.

1. Construiţi schema electrică şi completaţi tabelul stărilor ale dispozitivului care 
îndeplineşte următoarele funcţii (riocTpotrn> ojieKTpHuecKyto cxeMy h sanojiHim, 
TaOjiHiiy coctohhhh ycTpoHCTBa, KOTopoe BbinoJiHaeT cjie^yiomne (ţiyHKUHu)

fi(a,b,c,d)= abcd + ac d + ăbcd 
f 2(a,b,c,d)= ăcd + abc d + ăbd + c 
fi(a,b,c,d)= ab + abc d + ăbd + cd

2. Completaţi tabelul stărilor şi minimizaţi funcţia logică prin metoda Kamough. Construiţi 
schema electrică a dispozitivului conform funcţiei logice minimizate (3anojiHHTb 
TadjlHIiy C0CT02HHH H MHHHMH3HpOBaTt JIOrHUeCKyiO cţtyHKUHIO MeTOflOM KapHO. 
flocTpoHTB ojieKTpnuecKyio cxeMy ycTponcTBa)

f(a,b,c,d)= 2(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15)

3. Scrieţi FCND care corespunde următorului tabel de adevăr (HarraniHTe CfţHO icoTopaa
cooTBeTCTByeT cjie^yiomeu Tadjnnţe hcthhhocth)_______________________________

Nr.
d/o

Argumenţi Funcţia

a b c d Fi Fo
0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 0 1 1 0
2 0 0 1 0 0 0
3 0 0 1 1 0 1
4 0 1 0 0 0 1
5 0 1 0 1 1 1
6 0 1 1 0 1 0
7 0 1 1 1 0 0
8 1 0 0 0 0 0
9 1 0 0 1 1 0
10 1 0 1 0 0 1
11 1 0 1 1 1 1
12 1 1 0 0 1 0
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13 1 1 0 1 0 0
14 1 1 1 0 0 0
15 1 1 1 1 0 1

4. Construiţi schema electrică numai din elementele ŞI-NU (IIocxpoHXb ajieKxpHiecKyio 
cxeMy TOJibKO H3 ojieMemoB H-HE)

f(a,b,c,d)= (a + b + c + d)(a + b + c + d)(a + b + c + d)(a + b + c + d)(ă + b + c + d)

5. Construiţi schema electrică a registrului de deplasare inversă de ordinul 5 din bistabili 
JK şi prezentaţi tabelul stărilor pentru cazul înscrieri codului 11001 (IIocxpoHXb 
ojieKTpHnecKyio cxeMy perncxpa o6paxHoro CMenţernia 5 nopa^ica H3 JK TpnrrepoB n 
npeACTaBHTb xaGjinuy cocxoamm npn 3anncH KO,qa 11001).

6. Construiţi schema electrică a unui contor de adunare din bistabili D şi completaţi tabelul 
stărilor contorului pentru care N max= l 11U (FlocxpOHXb ojieKxpnuecKyio cxeMy 
cyMMnpyiompro cnexurnca H3 D xpurrepoB h 3anojiHHXb xaSjînny cocxoamm cnexHHKa 
.zţjia xoxoporo N max= l 1112 )•

7. Prezentaţi tabelul stărilor, funcţiile logice şi schema electrică a unui decoder care are 
m=4 intrări şi n=l 0 ieşiri (llpeflcxaBiîXb xa6jmny cocxoamm, jronmecKHe (j)yHKunn n 
ojieKxpnHecKyio cxeMy xjeumcţipaxopa, y Koxoporo m=4 bxoaob h n=10 bbixoaob).

8. Numiţi dispozitivul care îndeplineşte următoarea funcţie logică (Ha30Bnxe ycxpoHCxBO, 
xoxopoe BbinojiHaex cne/iyiomyio JiorxmecKyto cţtyHKunto)

F{E,14> hi hi hi hi s2i 5i> 5o) = E(J$s2 Si Sq + /3s2 s-l s0 + I2s2 Si s0 + I±s 2 si so 4“ h s 2 si so)■ 
Prezentaţi tabelul stărilor şi schema electrică a dispozitivului (flpe/icxaBHXb xadjimţy 
cocxoamm n ajieKxpimecKyio cxeMy ycxponcxBa).

9. Construiţi schema electrică bi-dimensională a microcircuitului memoriei operative care 
include 20 de regiştri de ordinul n (flocxpOHXb 2-x pa3MepHyio ajieKxpjmecKyio cxeMy 
onepaxHBHoă naMaxn cocxoameM H3 20 perncxpoB n-vo nopanKa).

10. Construiţi schema electrică a microcircuitului memoriei permanente în care este scrisă 
programa prezentată în tabel (IIocxpoHXb ajieKxpimecKyio cxeMy MHKpocxeMbi 
nocxoaHHon naMaxn b koxopoh şanncaHa nporpaMMa, npeacxaBJieHHaa b xaQjimţe):

Locaţia
memoriei

Adresa
A2A1A0

Programa(datele)
D6D5D4D3D2D1D0

Mo 000 0010101
Mi 001 1100100
m 2 010 1110011
m 3 011 0010110
m 4 100 0010011
m 5 101 1111101
m 6 110 0011111
m 7 111 1100010

Principii de lucru în cadrul disciplinei

1. Fiecare oră de curs va începe cu o discuţie (timp de 5-10 minute) pentru a clarifica 
întrebările apărute în procesul studierii temei precedente.
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2. Este salutată poziţia activă a studentului, care studiază independent noi conţinuturi ce 
ţin de curs, care propune pentru discuţie probleme selectate din literatura de specialitate, 
formulează întrebări în cadrul orelor de curs şi a orelor practice.

3. Nu este salutată întârzierea la ore.
4. In cadrul cursului o atenţie sporită va fi oferită respectării principiilor etice.
5. Prezentarea unor soluţii a sarcinilor, preluate de la colegi sau din alte surse, preluarea 

informaţiilor din diverse surse, fără a face trimitere la sursă, va fi considerată plagiat şi va fi 
sancţionată prin note de unu.

Resursele informaţionale la disciplină

Obligatorie:
1. flyxajiBCKHH, F.H.; HoBoeejiBueBa T.fLnpoeicrapoBaHHe uucţjpoBwx ycxpoHCTB. 

HsAaxejibCTBo: JIaHb. 2012, c. 890
2. Plohotniuc, E. Informatica generală. -  Bălţi, Editura USB “A. Russo”, 2001, 304 p.
3. Tanenbaum, Andrew. Structured computer organization. -  New Jersey, Prentice Hali 

PTR, 2009, 800 p.
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