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1. Proiectarea algoritmilor
1.1. Algoritmi. Caracteristicile algoritmilor
1.2. Date, variabile, constante, tip de date, operatori, expresii
1.3. Programarea structurată. Structuri fundamentale: liniară, alternativă şi repetitivă
1.4. Reprezentarea algoritmilor în pseudocod
2. Limbaje de programare (C++;.)
2.1. Vocabularul limbajului
2.2. Variabile. Constante. Declarare şi utilizare
2.3. Tipuri de date. Operatori aritmetici, logici, relaţionali
2.4. Structura generală a unui program
2.5. Programarea structurata. Structuri fundamentale de control: Instructiunile simple ale limbajului;
Structuri de decizie/alternative; Structuri repetitive: cu test iniţial, cu test final, cu număr cunoscut de paşi,
scrierea de programe echivalente.
2.6.Tipuri structurate de date:
2.6.1. Tipul tablou: unidimensional (vector) şi bidimensional (matrice): definire tip, declarare variabilă,
acces la componente, operaţii specifice
2.6.2. Tipul şir de caractere: definire tip, declarare variabile, proceduri si funcţii predefinite pentru şiruri
de caractere
2.6.3. Tipul înregistrare: definire tip, declarare variabilă, acces la componente, operaţii specifice
2.6.4. Fisiere text: definire tip fişier, declararea variabilelor fişier, moduri de deschidere a fişierelor
(citire, scriere, adăugare)
3. Programare modulară
3.1. Subprograme. Tipuri de subprograme. Structura subprogramelor
3.2. Programare dinamică. Liste liniare: operaţii cu liste. Stive şi cozi
3.3. Grafuri: definire, tipuri de grafuri (orientate, neorientate), adiacenţe, grad (interior, exterior),
lanţ/drum, ciclu/circuit, subgraf, graf parţial, reprezentare (matrice de adiacenţă, liste de adiacenţă)
4. Metode şi tehnici clasice de programare
4.1. Recursivitate. Elementele recursivităţii

4.2. Tehnica de programare „Divide et Impera”: schema generală a tehnicii, identificarea dimensiunii
subproblemelor, identificarea modalităţii de impărţire în subprobleme, rezolvarea subproblemelor,
identificarea modalităţii de combinare a rezultatelor subproblemelor; aplicatii practice
4.3. Tehnica de programare Backtracking : schema generală backtracking, etapele de generale a soluţiilor,
elementele care formează soluţiile, condiţiile interne ale problemei, găsirea şi afişarea soluţiilor, aplicaţii
practice
4.4. Tehnica de programare Greedy : schema generală Greedy, selectarea elementelor care formează
soluţia, generarea şi afişarea soluţiei, aplicaţii practice
5. Sisteme de calcul şi reţele de calculatoare
5.1. Componente hardware
5.1.1.Unitatea centrală de prelucrare: procesor, memorie internă (RAM, ROM), memorii cash.
5.1.2. Dispozitive de intrare : scanner, camere digitale, aparate foto digitale, tastatură, mouse .
5.1.3.Dispozitive de iesire : imprimante / multifuncţionale, plotter, boxe, monitoare (tipuri de monitoare),
video-proiector etc.
5.1.4. Suporturi pentru stocare a datelor : HDD, FDD, CD-ROM, DVD-ROM, Memory Stick, SSD, Bluray, carduri de memorie.
5.2. Tipuri de conectare a componentelor hard: serial, USB, paralel, infrared, SCSI (Small Computer
System Interface), IEEE 1394 (Firewire), standard video (NTSC, PAL), conexiune reţea, PS/2, IDE,
EIDE, Bluetooth, HDMI, RCA.
5.3. Componentele SOFT. Instalarea plicaţiilor.
5.3.1. Software de sistem.
5.3.2.Software utilitar : programe antivirus, arhivare-dezarhivare, firewall, motoare de căutare,
gestionare e-mail.
5.3.3. Drive-re.
5.3.4. Software specializat.
5.4. Structura şi utilizarea memoriei:
5.4.1. Unităţi de măsură pentru memorie.
5.4.2. Reprezentarea internă a datelor.
5.4.3. Categorii de date.
5.4.4. Reprezentarea datelor.
6. Proiectarea sistemelor informatice
6.1.Comunicarea in cadrul sistemului informatic :
6.2. Topologie de reţea: magistrală (bus), inel (ring), stea (star), stea extinsă (extended star)
6.3. Tehnologie de reţea: mediu de transmisie, cerinţe reţea (viteză de transmisie, disponibilitate),
protocoale de reţea.
6.4. Distribuirea aplicaţiilor: sistem centralizat, sistem distribuit, tipuri de arhitecturi de sisteme de calcul.
6.5. Distribuirea datelor : fragmentare (completitudine, reconstrucţie, disjuncţie, descompunere), replicare,
mixtă, prin încărcare.
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