
Mult succes în 
anul universitar 
2021-2022!



RL - General

• Curs introductiv în proiectarea şi 
administrarea reţelelor de calculatoare

• Materia are un pronunţat caracter practic
• Cursurile și laboratoarele se găsesc pe 

https://ocw.cs.pub.ro/rl
• Site-ul cursului este     

https://curs.upb.ro
• Ne găsiți și pe social media 

https://facebook.com/retele.locale
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RL - General

• Cartea de Rețele Locale este publicată pe 
Google Books
– TODO: link

• https://curs.upb.ro
• Forumul de știri
– Aici vor fi puse anunțurile

• Cursul va avea loc pe Teams
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https://curs.upb.ro/


Site

• Forum de întrebări generale (care nu 
au o legătură neapărată cu materia)

• Forum de feedback
• O săptămână cuprinde:
– capitolul din suportul de curs asociat
– prezentarea cursului
– sarcinile de laborator
– forum pentru întrebări şi feedback pentru 

curs/laborator

4



5

Plan de curs – 3CB
08.10.2021 Introducere. Mediul fizic.

12.10.2021 Mediul fizic.

15.10.2021 Nivelul legătură de date

22.10.2021 Protocolul IP

26.10.2021 TBA

29.10.2021 Rețele virtuale locale. STP

05.11.2021 Rutare

9.11.2021 TBA

12.11.2021 IPv4 vs. IPv6

19.11.2021 Servicii de rețea

23.11.2021 Recapitulare grilă

26.11.2021 Test grilă din materia de curs și laborator până la IPv6
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Plan de curs – 3CB

3.12.2021 Securizarea rețelei

10.12.2021 NAT și tunelare

14.12.2021 TBA

17.12.2021 Virtualizarea echipamentelor și a rețelelor

14.01.2022 Autentificare

18.01.2022 TBA

21.01.2022 Securitatea rețelei. Rezolvarea unui subiect de examen

28.01.2022 Discuții examen
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Plan de curs – 3CC
7.10.2021 Introducere. Mediul fizic.

8.10.2021 Mediul fizic

14.10.2021 Nivelul legătură de date

21.10.2021 Protocolul IP

22.10.2021 TBA

28.10.2020 Rețele virtuale locale. STP

4.11.2020 Rutare

5.11.2021 TBA

11.11.2021 IPv4 vs. IPv6

18.11.2021 Servicii de Rețea

19.11.2021 TBA

25.11.2021 Test grilă din materia de curs și laborator până la IPv6
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Plan de curs – 3CC

9.12.2021 Securizarea rețelei

10.12.2021 NAT și tunelare

16.12.2021 Virtualizarea echipamentelor și a rețelelor

13.01.2022 Atacuri de rețea

14.01.2022 Tehnologii emergente: 5G

20.01.2022 Tehnologii emergente: Blockchain

27.01.2022 TBA

28.01.2022 Discuții examen
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Laborator

• Orientat pe sarcini de laborator
• Citirea suportului de curs şi laborator este importantă
• Laboratorul se face pe semigrupe (maxim 16 studenţi)
• Laboratorul se face pe Linux și în Packet Tracer
• Scopul laboratorului este aprofundarea noţiunilor

prezentate la curs şi dobândirea de deprinderi în
configurarea serviciilor şi aplicaţiilor de reţea
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De ce Linux la laborator ?

• Stabil, transparent
• Multe dintre serviciile de reţea sunt implementate 

folosind servere Linux
• Free/open-source
• Comunitate activă şi dinamică de dezvoltare
• Număr mare de distribuţii → diversitate
• Majoritatea studenţilor sunt familiarizaţi cu Windows ca 

desktop, dar nu se simt confortabili în mediul Linux
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Notare 2021-2022

3.0p Examen oral (3 subiecte, 10-15 minute, sesiune)

1.0p 5 teste grilă din materia cursului predat (Bonus)

1.0p Grilă (+1p/-0.5p) din materia de curs și laborator

3,2p Teme (1.25 tema 1 + 1.95p tema 2)

1.8p Laborator (12 × 0.15 – laboratoarele 1-12)
0p Examen practic

10.0p Total

• Extra în 2021: 1 punct pentru participarea în comunitate –
19.10.2020, 19:00 – 21:00

• Punctajul minim pentru promovarea cursului este 5.0p
• Punctajele se resetează la 1.10.2022
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Încărcare
Activitate Estimare

Pregătire și participare la curs 3 × 12 = 36 ore

Participare laborator 2 × 12 = 24 ore

Pregătire laborator 1 × 11 = 11 ore

Pregătire grilă 16 ore

Tema 1 7 ore

Tema 2 25 ore

Pregătire examen 3 zile × 8 ore/zi = 24 ore

Examen 2 ore

Total 145 ore

• Rețele Locale este un curs de 5 credite (ECTS). 
• Un credit ECTS, în România, este definit prin 30 de ore de 

activitate didactică.



13

Reguli
• Folosire persoana a doua singular
• Suportul de curs trebuie parcurs înainte de 

laborator
• Se poate veni la alt laborator doar în primele două

săptămâni. Acceptarea la laborator se face doar pe 
bază de transfer pe întreg semestrul

• Orice formă de copiere → restanţă
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Așteptări
• Este indicată şi benefică participarea activă a 

studenţilor la curs, laborator, forumuri
• Interacțiunea de la curs nu va fi limitată la aria 

materiei de curs
• Prezența la curs nu este obligatorie
• Punctualitate
• Nu este recomandat să scrieți la curs, informațiile 

se regăsesc în prezentare
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Hit List
• Studenții cu performanțe Distincțiile sunt 

repartizate astfel:
– 5 pentru rezultatele cele mai bune de la testul 

intermediar
– 5 pentru activitate generală (laborator, on-line)
– 9 pentru activitatea de la curs (3 pentru CA, 3 pentru CB 

și 3 pentru CC)
– 9 pentru examen (3 pentru CA, 3 pentru CB, 3 pentru CC)
– 2 pentru comunitate (Facebook RL, forum RL, etc.)

systems.cs.pub.ro/bachelor/rl_hitlist
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Echipa de RL
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Echipa de RL

Octavian Grigorescu
Asistent

Laure Ruse
Asistent

Interests: cybersecurity, networking, 
formula 1

Interests: IoT, networking, security, 
android

Florin Stancu
Asistent

Alexandru Văduva
Asistent

Interests: security, embedded, 
astronomy, băutură și manele

Interests: automotive engineering, 
system safety, smart environment

Vlad Cătănoiu
Asistent

Flavia Oprea
Asistent

Interests: security, Linux, networking Interests: Medtech, techpreneurship, 
public speaking, HCI
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Echipa de RL

Asistent Iulia Florea
Asistent asociat

Interests: automotive engineering, system
safety, smart environment

Interests: networking, security, 
triathlon

Ioan Mihail Stan
Asistent asociat

Bogdan Marius Calapod
Asistent asociat

Interests: Linux, Docker, Kubernetes, 
DevOps, travel Interests: design, techpreneurship, web

Vlad Traistă Popescu
Asistent

Cristian Mondiru
Asistent asociat

Interests: history, politics, TV shows, 
metal music

Interests: networking, security, linux 
kernel, blockchain, sport
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Echipa de RL

Robert Tănase
Asistent asociat

Alexandru Mircea
Asistent asociat

Interests: gadgets, entrepreneurship, 
economics Interests: networking, security, games

Cristiana Trifu
Asistent asociat

Adrian Luțan
Asistent asociat

Interests: networking, electronics, hiking Interests: embedded, IoT, networking

Cosmin Prunaru
Asistent asociat

Robert Tudoruț
Asistent asociat

Interests: security, kernel, science, 
games, blockchain

Interests: AI, Security, Web 
Development
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Echipa de RL

Gabriel Mocanu
Asistent asociat

Andrei Petrescu
Asistent asociat

Interests: networking, security, games Interests: cloud computing, DevOps 
engineering, guitar

Laurențiu Botezatu
Asistent asociat

Alexandru Marin
Asistent asociat

Interests: Networking, WebDev, 
Business Administration

Interests: movies, sports, music, 
teaching, security

Ionuț Mihalache
Asistent asociat

Cristin Sîrbu
Asistent asociat

Interests: networking, games, security Interests: games, security, software dev, 
scouting
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Echipa de RL

Teodora Costinescu
Asistent asociat

Emanuel Muraru
Asistent asociat

Interests: networking, Linux, TV shows, 
photography

Interests: DevOps, cloud 
infrastructure, electronics, guitar

Vlad Năstase
Asistent asociat

Cezar Dimoiu
Asistent asociat

Interests: security, photography, 
internet culture

Interests: IT support, stock market, 
networking, chess

Vladimir Mocanu
Asistent asociat

Roxana Năstase
Asistent asociat

Interests: football, cloud, networking Interests: networking, Python, reading



Succes!
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Feedback 2020-2021 (CB)
• “Momentul in care am stat 

aproximativ 40 de minute nefacand
nimic deoarece titularul cursului nu 
voia sa inceapa cursul pana nu dau un 
anumit numar de studenti camera 
web a fost super cringe si a fost
ultimul curs la care am participat.”
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Feedback 2020-2021 (CB)
• “Profesorul are tentinta sa devieze de 

la subiect si sa piarda timpul degeaba, 
dar ne mai spune povesti interesante
cateodata.”

• “packet tracer e undeva mai jos decat
paint sau ltspice”
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Feedback 2020-2021 (CB)


