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De ce Sisteme de 
Operare

Odată cu alinierea la noul sistem de
învăţământ universitar european, structura şi
conţinutul programei de cursuri au fost
îmbunătăţite. Cursul de Sisteme de Operare
este echivalentul cursului cu acelaşi nume din
vechea programă de învăţământ. Cursul este
parte a trunchiului comun tuturor
specializărilor de la direcţia de calculatoare.

Cursul de Sisteme de Operare are ca scop
înţelegerea modului intern în care
funcţionează o aplicaţie şi fundamentarea
abilităţilor de proiectare şi implementare
eficientă a componentelor software. Cursul şi
laboratorul referă un domeniu destul de larg,
oferind deprinderi şi skill-uri utile în multe
direcţii din ştiinţa calculatoarelor (operaţii de
I/O, lucrul cu procese şi threaduri, mecanisme
de sincronizare, etc.)

Atât noţiunile teoretice cât şi componentele
practice vor fi prezentate şi se vor realiza pe
sisteme de operare Windows şi Linux.
Subiectele acoperite sunt diverse şi vor da
posibilitatea explorării interfeţei de
programare oferită de cele două sisteme de
operare.
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Despre cursul de SO

Cursul urmăreşte introducerea conceptelor
legate de principalele componente ale unui
sistem de operare şi prezentarea
mecanismelor folosite în sistemele de operare
Windows şi Linux.

Laboratorul aprofundează noţiunile prin
exerciţii practice, urmărind:

• acomodarea cu API-ul de sistem oferit de
sistmele Linux şi Windows

• aprofundarea conceptelor şi rezolvarea de
probleme prin aplicarea API-ului de sistem

• utilizarea eficientă a documentaţiei pusă la
dispoziţie

Studenţii care participă la curs şi laborator vor
dobândi competenţe de înţelegere a
componentelor interne ale unei aplicaţii, de
programare medie-avansată în C, de căutare şi
aplicare a informaţiei utile şi de folosire
eficientă şi corectă a funcţiilor dintr-un API pus
la dispoziţie.

Prezentare Generală
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Număr feedback-uri: 53

Aspecte pozitive

• laboratoare bine structurate

• echipa capabilă

• suportul oferit de echipă

• teme interesante

• sistemul de verificare a temelor

Aspecte negative

• volum de teorie prea mare

• nivel de detaliu ridicat

• prea puţine informaţii pe slide-uri

• aşteptări ridicate din partea echipei de SO

• vânătoare de puncte în laborator

• nu se foloseşte Visual Studio în Windows

• întrebări ambigue la examenul final

Analiza feedback-ului din 2009Aşteptări de la studenţi
1. Studentul îşi va tutui (respectuos)

asistentul şi profesorul (persoana a II-a,
singular). Asistentul și profesorul vor tutui
studenţii.

2. Prezenţa la curs nu este obligatorie. Ne
bazăm pe discernământul studenţilor să
înţeleagă relevanţa cursului de Sisteme de
Operare

3. Este indicată și benefică participarea activă
a studenţilor la curs (întrebări, observaţii,
critici, răspunsuri la întrebări). Este, de
asemenea, încurajată exprimarea opiniilor
referitoare la laborator pe parcursul
semestrului, precum şi a opiniilor legate de
imaginea de ansamblu a materiei.

4. Recomandăm studenţilor să parcurgă
(citească, nu să înveţe) suportul de curs
indicat înaintea fiecărui curs şi să rezolve
quiz-ul asociat. Participarea la curs este
legată de pregătirea cursului.

5. Recomandăm studenţilor să parcurgă
suportul de laborator de pe site înainte de
fiecare laborator. Recomandăm, de
asemenea, rezolvarea quiz-ului asociat
fiecărui laborator.

6. Temele de casă sunt destul de intense.
Recomandăm cu încrederea folosirea listei
de discuţii pentru întrebări, neclarităţi
legate de teme de casă.

7. Există intervale orare pentru consultaţii
legate de teme şi laboratoare. Nu ezitaţi să
folosiţi acel interval orar pentru rezolvarea
neclarităţilor.

8. Înţelegerea materiei este condiţionată de
parcurgerea bibliografiei de suport şi
corelarea noţiunilor prezentate la diversele
cursuri.
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Laboratorul

Sala este dotată cu 17 calculatoare (Sisteme
Pentium 4 / Celeron cu 80 GB HDD), 7 mese
(de tip birou cu calculator) şi o tablă de tip
whiteboard.

Mesele sunt aranjate în forma de U, la perete,
cu monitoarele orientate spre centru pentru a
permite asistentului să urmărească cu uşurinţă
studenţii.

Infrastructura de reţea conţine o reţea locală
conectată la un patch panel pentru topologii
proprii şi o reţea separată conectată la switch
pentru acces la Internet. Camera este
securizată cu un sistem de alarmă.

Accesul se face prin corpul EG, sala fiind
amplasată în al treilea turn (venind dinspre
corpul EC), la etajul I.

Sistemul de freeze permite studenţilor să
efectueze orice tip de modificări asupra
configuraţiei software (inclusiv configurări
greșite) și asigură refacerea configuraţiei
iniţiale în momentul repornirii sistemului.
Astfel, în laborator, fiecare student beneficiază
de condiţii identice și, în același timp,
sistemele sunt protejate de erori de
configurare care le-ar putea face neutilizabile.

Sala de Laborator
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• Citeşte de pe site suportul asociat
laboratorului respectiv.

• Testează exemplele de cod prezentate în
cadrul suportului de laborator.

• Consultă documentaţia (paginle de man,
resursele bibliografice, MSDN) acolo unde
sunt prezentate noi funcţii şi structuri.

• Citeşte laboratorul integral, pentru a avea o
imagine de ansamblu asupra complexităţii,
indicaţiilor oferite, a punctajului şi a
timpului de rezolvare.

• Rezolvă quiz-ul de laborator.

• Fă-ţi autocritica luând în calcul punctajul
obţinut, timpul suplimentar de care ai avut
nevoie şi natura dificultăţilor întâmpinate.

• Parcurge exerciţiile de laborator şi observă
care sunt secţiunile importante din cadrul
laboratorului pe care le acoperă.

Ce înseamnă să vii pregătit pentru
laboratorul de SODespre temele de SO

Temele de Sisteme de Operare reprezintă unul
din principalele mecanisme de aprofundare a
conceptelor prezentate la curs şi înţelegere a
API-ului pus la dispoziţie de sistemele de
operare Windows şi Linux pentru aplicaţii din
user-space.

Există 5 teme. Toate temele pot fi rezolvate
atât pe Linux, cât şi pe Windows. Pentru a
încuraja rezolvarea temelor, pentru o temă
căreia i-a expirat perioada de întârziere (12
zile) se poate obţine nota 7 indiferent de data
transmiterii.

Cele 5 teme împreună cu deadline-urile
acestora sunt:

• Tema 1 – Mini-shell

• 28 Martie 2010

• Tema 2 – Mecanisme IPC

• 18 Aprilie 2010

• Tema 3 – Memorie virtuală

• 02 Mai 2010

• Tema 4 – Monitor generic

• 16 Mai 2010

• Tema 5 – Server fişiere

• 30 Mai 2010

Temele acoperă o gamă diversă de noţiuni şi
componentele ale API-ului şi sunt strâns
corelate cu materia de laborator şi curs.

Temele se corectează automat la upload prin
intermediul unui sistem de testare şi a unor
teste publice. O temă poate fi uploadată de
oricâte ori. Se va considera ultimul punctaj al
acesteia.

Pentru întrebări, nelămuriri observaţii legate
de teme folosiţi lista de discuţie sau intervalul
orar pentru consultaţii.

Pentru rezolvarea temelor recomandăm
maşinile virtuale disponibile pe site. Aceste
maşini vor fi folosite şi pentru corectare.
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Resurse 
suplimentare

Lista de discuţii este principalul mecanism de
comunicare cu echipa de SO şi de rezolvare a
întrebărilor şi nelămuririlor legate de teme de
casă, laboratoare sau alte aspecte legate de
cursul de Sisteme de Operare sau de domeniul
sistemelor de operare în general.

Pentru a putea posta sau recepţiona mesaje
de pe lista de discuţii trebuie să fiţi înregistraţi.

Puteţi accesa arhivele listei de discuţii din alţi
ani pentru a obţine informaţii utile pentru
rezolvarea problemelor pe care le întâmpinaţi.

Puteţi, de asemenea, folosi facilitatea de
căutare în cadrul mesajelor prezente pe lista
de discuţii.

Recomandăm căutarea unui mesaj pe listă
înainte de a posta, pentru evitarea double-
postingului. Încurajăm de asemenea
implicarea studenţilor în a răspunde mesajelor
postate de alţi studenţi.

Lista de discuţii
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Suportul de laborator de pe site oferă o privire
generală a conceptelor şi API-ului utilizat în
programarea de sistem sub Linux şi Windows.
Pentru detalii vor trebui consultate paginile de
documentaţie aferente.

Pe Linux cea mai importantă şi directă formă
de documentare o reprezintă paginile de
manual. Secţiunile utile sunt secţiunea 2 şi
secţiunea 3 (apeluri de sistem şi apeluri de
bibliotecă). Deşi relativ sumare şi cu o sintaxă
destul de strictă, paginile de manual oferă o
privire detaliată a unui apel de bibliotecă,
argumentele acestuia, contextul de rulare şi
posibile erori. Paginile de manual pot fi
consultate şi online[1].

Alternativa la paginile de manual este dată de
paginile info ale bibliotecii standard C (info
libc). Disponibilă şi online[2], documentaţia
bibliotecii standard C este mult mai densă, cu
explicaţii complete şi bogată în exemple.
Secţiunile documentaţiei sunt împărţite
conform cu tema tratată.

Pe Windows, documentaţia completă este
oferită în cadrul pachetului Windows SDK în
cadrul secţiunii Win32 API. Documentaţia
oferită este amplă oferind explicaţii complete
ale argumentelor, erorilor întoarse cât şi
exemple de utilizare. Ca şi în cazul
documentaţiei bibliotecii standard C pe Linux,
documentaţia de Win32 API este împărţită în
secţiuni şi subsecţiuni conform subiectului
tratat.

Documentaţia de Win32 API este disponibilă şi
în cadrul MSDN sau online[3].

[1] http://linux.die.net/man/

[2] http://www.gnu.org/[...]/index.html

[3] http://msdn.microsoft.com/[...].aspx

Paginile de man/MSDNCărţi
Cea mai mare parte a cursului şi a
laboratorului se bazează pe un set de cărţi
care formează bibliografia materiei. Aceste
cărţi acoperă pe de o parte noţiunile teoretice
legate de componetele şi conceptele de bază
ale unui sistem de operare şi, pe de altă parte,
descrierea detaliilor de implementare şi a
interfeţei de programare oferite de sistemele
de operare (system API).

Pentru noţiuni teoretice, suportul este
reprezentat de:

• Galvin, Silberschatz, Gagne – Operating
System Concepts, 7th Edition

• Andrew Tanenbaum – Modern Operating
Systems, 2nd Edition

Pentru aspectele practice, cărţile utile sunt:

• Robert Love – Linux System Programming

• Johnson Hart – Windows System
Programming, 3rd Edition

Site
Site-ul de SO (http://elf.cs.pub.ro/so) oferă
acces sau link-uri către resursele folosite în
cadrul cursului:

• cursuri, laboratoare

• enunţuri teme

• upload teme şi vizualizarea rezultatelor

• maşini virtuale pentru rezolvarea temelor şi
a exerciţiilor de laborator

• informaţii despre reguli şi notare

• facilitate de căutare în lista de discuţii

• link-uri către documentaţie

• anunţuri ale echipei de SO

Accesarea anumitor resurse şi upload-ul
temelor necesită autentificare. Autentificarea
se realizează cu numele de utilizator şi parola
de pe curs.cs.pub.ro.

http://linux.die.net/man/�
http://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/index.html�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/default.aspx�
http://elf.cs.pub.ro/so�
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Echipa SO 2010

Andrei Pitiş
Email: apitis@cs.pub.ro

Titular seria CA

Octavian Purdilă
Email: tavi@cs.pub.ro

Titular seria CC
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mailto:andrei.pitis@cs.pub.ro�
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Lucian Cojocar
Email: cojocar@gmail.com

Asistent asociat

Cristina Băsescu
Email: cristina.basescu@gmail.com

Colaborator

Daniel Băluţă
Email: daniel.baluta@gmail.com

Asistent asociat

Oana Baron
Email: baronoana@gmail.com

Asistent Asociat
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Laurenţiu Dascălu
Email: dascalu.laurentziu@gmail.com

Asistent Asociat

Răzvan Deaconescu
Email: razvan.deaconescu@cs.pub.ro

Asistent

Vlad Dogaru
Email: ddvlad@rosedu.org

Asistent Asociat

Cătălin Moraru
Email: catalin.me@gmail.com

Asistent Asociat

Lucian Grijincu
Email: lucian.grijincu@gmail.com

Asistent Asociat

Andrei Faur
Email: andrei.faur@cti.pub.ro

Asistent Asociat

Bogdan Druţu
Email: bogdandrutu@gmail.com

Asistent Asociat

Mihnea Muraru
Email: mmihnea@gmail.com

Colaborator

Irina Maria Stănescu
Email: ironmissy@gmail.com

Asistent Asociat

mailto:cojocar@gmail.com�
mailto:cristina.basescu@gmail.com�
mailto:daniel.baluta@gmail.com�
mailto:baronoana@gmail.com�
mailto:dascalu.laurentziu@gmail.com�
mailto:razvan.deaconescu@cs.pub.ro�
mailto:ddvlad@rosedu.org�
mailto:catalin.me@gmail.com�
mailto:lucian.grijincu@gmail.com�
mailto:andrei.faur@cti.pub.ro�
mailto:bogdandrutu@gmail.com�
mailto:mmihnea@gmail.com�
mailto:ironmissy@gmail.com�
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Nume: Andrei PITIŞ

Adresă de e-mail: apitis@cs.pub.ro

Educaţie:

• 1986 – 1990 Liceul Mihai Viteazul Bucureşti

• 1990 – 1995 UPB, Calculatoare, C3

• 1995 – 1996 UPB, Calculatoare, Master, C3

Proiecte şi experienţă profesională:

• 2005 – prezent: Ixia Romania, din 2008 country manager

• 2000 – 2004: Auctionwatch.com, development manager

• 1996 – 1999: membru fondator si director adjunct RoEduNet

• 1995 – 1999: asistent universitar (PLAS, PT)

• GNU contributor din 1993 (gnuit: http://www.gnu.org/software/gnuit/)

• În decursul anilor diverse contribuţii la Linux şi GNU

Membru al asociatiilor profesionale

• ANIS (www.anis.ro) - membru in board din 2008

Domenii și activităţi de interes:

• Sisteme de operare si compilatoare

• Performanta si scalabilitatea sistemelor

• Coaching and training

• Photography

Curriculum Vitae
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mailto:apitis@cs.pub.ro�
http://www.gnu.org/software/gnuit/�
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Nume: Octavian PURDILĂ

Adresă de e-mail: tavi@cs.pub.ro

Educaţie:

• 2004 - prezent: Universitatea Politehnica din Bucureşti, doctorat (domeniu: Sisteme de
operare: sisteme de fişiere, reţea şi securitate)

• 2002 - 2003: Universitatea Politehnica din Bucureşti, diplomă de studii aprofundate

• 1997 - 2002: Universitatea Politehnica din Bucureşti, diplomă de inginer

Proiecte şi experienţă profesională:

• 2006 - prezent: Ixia Communications, Senior Architect

• 2002 - prezent: Universitatea Politehnica din Bucureşti, curs de Sisteme de Operare şi
Proiectarea Sistemelor de Operare

• 2005 - 2006: Ixia Communications, Linux Team Lead

• 2003 - 2005: Cisco Networking Academy Center, Instructor CCNA

• 2002 - 2003: Universitatea Politehnica din Bucureşti, Administrator de reţea

Activitaţi de cercetare şi dezvoltare

• Iunie 2007 – noiembrie 2007: Hopkins Internetworking Research Group, intern

• 2006 – prezent: Laboratorul de cercetare Ixia, UPB, coordonator

• 2004 – 2006: coordonator proiecte de cercetare studenţeşti

• 2002: National University of Singapore, ALiCE Non-Java Applications Support

Lucrări publicate: 6 lucrări

Curriculum Vitae
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Nume: Oana BARON

Adresă de e-mail: baronoana@gmail.com

Educaţie:

• 2006 - Prezent: Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi
Calculatoare, secţia Calculatoare (C3)

• 2002 – 2006: Colegiul National „Mihai Viteazul” Ploiesti

Proiecte şi experienţă profesională:

• Proiecte şi activităţi didactice

Domenii și activităţi de interes:

• Sisteme de operare

• Networking

• Sisteme distribuite

Curriculum Vitae
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Nume: Daniel BĂLUŢĂ

Adresă de e-mail: daniel.baluta@gmail.com

Educaţie:

• 2008-Prezent: Universitatea Politehnica din Bucuresti , Facultatea de Automatica si
Calculatoare, Master în sisteme de programe de baza si aplicatii

• 2003-2008: Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Automatica si
Calculatoare, sectia Calculatoare (C3)

• 1999-2003: Colegiul National "Ionita Asan", Caracal.

Proiecte şi experienţă profesională:

• 2008 - prezent: Software Engineer - Thales RSS, TAS Platform

• 2008 - prezent: asistent asociat în cadrul cursului de Sisteme de Operare

• 2008 - “Portarea lguest pe MIPS” , proiect de diplomă în colaborare cu IXIA

• 2007 - stagiu EVO Software, prelucrare digitală de imagini

• 2006 - stagiu GeCAD, Axigen Mail Server

Pasiuni relevante pentru cariera viitoare:

• psihologie educationala , teaching.

• sisteme de operare

• system/kernel programming

• safety-critical software

Curriculum Vitae
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Nume: Cristina BĂSESCU

Adresă de e-mail: cristina.basescu@gmail.com

Educaţie:

• 2009 - prezent: Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Automatica si
Calculatoare, Master de cercetare - Sisteme de Calcul Paralele si Distribuite

• 2005 - 2009: Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Automatica si
Calculatoare, sectia Calculatoare (C3), GPA 9.84

• 2001 - 2005: Colegiul National “Gheorghe Rosca Codreanu” Barlad, GPA 9.81

Proiecte şi experienţă profesională:

• 2010 - Cristina Basescu, Razvan Deaconescu - “Reevers: Providing Non-Reentrance
Immunity”, submitted to ISPDC

• 2009 - prezent: Malicious User Detection pentru BlobSeer

• 2009 - Saman A. Zonouz, Horatiu Jula, Pinar Tozun, Cristina Basescu, George Candea,
William H. Sanders, “A Collaborative Deadlock Vaccine for Mutually-Distrustful
Application Communities”, submitted to USENIX

• 2009 - Premiul I si premiul IBM Best Paper, Sesiunea de comunicari stiintifice
studentesti, sectiunea Sisteme Distribuite pe Scara Larga

• 2008 - 2009: Asistent Programarea Calculatoarelor

• 2007 - Scoala de vara GridInitiative

• 2007 - Mentiune, Sesiunea de comunicari stiintifice studentesti, sectiunea Inteligenta
Artificiala

• Certificari: FCE, TOEFL

Pasiuni relevante pentru cariera viitoare:

• Research

• Teaching

• Sisteme Paralele si Distribuite

• Sisteme de Operare

Curriculum Vitae
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mailto:cristina.basescu@gmail.com�
http://blobseer.gforge.inria.fr/doku.php�
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Nume: Lucian COJOCAR

Adresă de e-mail: cojocar@gmail.com

Educaţie:

• 2006 – Prezent: Universitatea Politehnică din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi
Calculatoare, secţia Calculatoare

• 2002 – 2008: Liceul Teoretic „Decebal”, Constanţa, matematică-informatică

Proiecte şi experienţă profesională:

• noiembrie 2008 - ianuarie 2009: Internship Ixia

• mai 2007 - prezent: membru ROSEdu, am participat la proiectele: CSpay, Ubuntu Install
Fest, Tech Talks

Pasiuni relevante pentru cariera viitoare:

• Sisteme de operare

• Sisteme cu microcontrollere

• Sisteme încorporate

• Device drivere

Curriculum Vitae
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Nume: Laurenţiu DASCĂLU

Adresă de e-mail: dascalu.laurentziu@gmail.com

Educaţie:

• 2006 - prezent: Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi
Calculatoare, secţia Calculatoare (C3)

• 2002 - 2006: Liceul Ovidius Constanţa

Proiecte şi experienţă profesională:

• Prezent - Licenţă în colaborare cu EPFL (Symbolic execution used in Liskov substitution
principle)

• Iulie - Septembrie 2009: Internship la Adobe România. Area of focus: Flash Player
interface with a distributed application.

• Iulie - Septembrie 2008: Internship la Freescale Semiconductor România. Area of focus:
Eclipse IDE plugins devel for embedded debugger.

• trecut - prezent: Entuziast free-software. Membru Ceata.

Pasiuni relevante pentru cariera viitoare:

• Programare de toate tipurile

• Free software

Curriculum Vitae
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Nume: Răzvan DEACONESCU

Adresă de e-mail: razvan.deaconescu@cs.pub.ro

Educaţie:

• 2007 – Prezent: Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Automatică și
Calculatoare, Doctorat (domeniul ‘Sisteme Peer-to-Peer’)

• 2006 – 2008: Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi
Calculatoare, Master Calculatoare (SPBA)

• 2001 – 2006: Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi
Calculatoare, secţia Calculatoare (C3)

• 1997 – 2001: Colegiul Naţional „I.C Brătianu”, Pitești

Proiecte şi experienţă profesională:

• Asistent universitar Universitatea Politehnica București (2006-prezent): cursuri din
domeniul sistemelor de operare și reţelelor de calculatoare

• Coordonator în cadrul proiectului “Economia bazată pe cunoaștere” - Brașov, 2007

• Co-autor suport de laborator Reţele Locale (2005-2008) și suport de laborator Utilizarea
Sistemelor de Operare (2007)

• Membru și coordonator ROSEdu

• Membru al proiectului P2P-Next – FP7 (2008)

• Coordonator stagii Orange (2008)

Domenii și activităţi de interes:

• Teaching & Trainning

• Sisteme de operare, reţele de calculatoare

• Dezvoltare, promovare și comunităţi free/open-source

• Sofware management & engineering

Curriculum Vitae
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Nume: Vlad DOGARU

Adresă de e-mail: ddvlad@rosedu.org

Educaţie:

• 2006 – Prezent: Universitatea Politehnică din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi
Calculatoare, secţia Calculatoare

• 2002 – 2008: Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Brăila, matematică-informatică

Proiecte şi experienţă profesională:

• 2009 - 2010: asistent asociat în cadrul cursului de Utilizarea Sistemelor de Operare

• Iulie - Septembrie 2009: Internship la Ixia. Area of focus: Linux kernel and crypto

• 2008 - 2009: asistent asociat în cadrul cursurilor de Utilizarea Sistemelor de Operare,
Analiza algoritmilor și Paradigme de Programare

• Iulie - Septembrie 2008: Internship la Freescale Semiconductor. Area of focus: none,
really

• Membru ROSEdu, participant la proiecte precum: CSpay, World of USO, Ubuntu Install
Fest, Cursul de Dezvoltare Liberă, Tech Talks

Pasiuni relevante pentru cariera viitoare:

• Programarea de sistem

• Programarea funcţională

• Open Source Software

Curriculum Vitae
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Sisteme de Operare
Mapă de Prezentare – Februarie 2010

Nume: Bogdan DRUŢU

Adresă de e-mail: bogdandrutu@gmail.com

Educaţie:

• 2006 – Prezent: Universitatea Politehnică din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi
Calculatoare, secţia Calculatoare

• 2002 – 2008: Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Brăila, matematică-informatică

Proiecte şi experienţă profesională:

• 2008-2009: Asistent Programarea Calculatoarelor/ Structuri de Date

• prezent: Licenta la Adobe (Search Engine Optimization and Web Development Tools)

Pasiuni relevante pentru cariera viitoare:

• Sisteme de operare

• Sisteme distribuite

• Algoritmică

Curriculum Vitae
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Sisteme de Operare
Mapă de Prezentare – Februarie 2010

Nume: Andrei FAUR

Adresă de e-mail: andrei.faur@cti.pub.ro

Educaţie:

• 2009 - Prezent: Universitatea Politehnică din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi
Calculatoare, Master, secţia Sisteme de Calcul Paralele și Distribuite

• 2006 – 2009: Universitatea Politehnică din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi
Calculatoare, secţia Calculatoare

• 2001 - 2005: Grupul Școlar Decebal, Drobeta Turnu Severin

Proiecte şi experienţă profesională:

• 2009 - 2010 : asistent Utilizarea Sistemelor de Operare

• 2009 : Participant sesiune de comunicări, secţiunea Sisteme software și servicii de reţea

• 2008 - 2009 : Implementare RSTP în cadrul proiectului LiSA (Linux Switching Appliance)

• Certificări : TOEFL, GRE CS

Pasiuni relevante pentru cariera viitoare:

• Sisteme de operare

• Reţelistică

• Sisteme distribuite

Curriculum Vitae
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Sisteme de Operare
Mapă de Prezentare – Februarie 2010

Nume: Lucian Adrian GRIJINCU
Adresă de e-mail: lucian.grijincu@gmail.com
Educaţie:
• 2009 - prezent: Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Automatică și Calculatoare,

Master în Sisteme de calcul paralele și distribuite

• 2003 - 2009: Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Automatică și Calculatoare, secţia
Calculatoare

• 1999 - 2003: Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuţi

Proiecte şi experienţă profesională:
• 2009 - prezent: Software Engineer – IXIA, optimizări în subsistemul de reţea al kernelului Linux

• 2009 - coordonator şi instructor în cadrul Cursului de Dezvoltare Liberă (http://cdl.rosedu.org/)

• 2008 - 2009: membru ROSEdu – promovare şi dezvoltare software open source

• 2008 - prezent: membru al echipei Ubuntu România – promovare, coordonator distribuţie materiale
promoţionale, traduceri

• 2008 - prezent: Asistent în cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare: Sisteme de Operare,
Arhitectura Sistemelor de Calcul, Managementul Proiectelor Software şi Compilatoare.

• 2008 - prezent: dezvoltator şi co-proiectant al vmchecker - un sistem de testare şi evaluare automată a
temelor (http://dev.rosedu.org/trac/vmchecker/ )

• vara 2008: Software Engineer – Intern, Freescale Semiconductor România – adăugat un nou frontend
compilatorului StarCore

• vara 2007: Software Engineer – Intern, IXIA Romania – dezvoltat sub conducerea lui Octavian Purdilă
proiectul Linux Kernel Library, o bibliotecă portabilă formată din codul kernelului de Linux şi lklftpd, un
server FTP care manipulează fişiere de pe imagini de sisteme de fişiere

• 2006 - 2007: Cross-platform C/C++ developer, Avira Romania – dezvoltat aplicaţii de securitate
portabile (Linux/*BSD/Windows)

• 2005 - 2006: Software Engineer, Gameloft Romania – dezvoltare aplicaţii pentru platforme mobile

Pasiuni relevante pentru cariera viitoare:
• Comunităţi şi dezvoltare open-source

• Sisteme de operare şi sisteme distribuite

• Compilatoare

Curriculum Vitae
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Sisteme de Operare
Mapă de Prezentare – Februarie 2010

Nume: Cătălin MORARU

Adresă de e-mail: catalin.me@gmail.com

Educaţie:

• 2006 - Prezent: Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi
Calculatoare, secţia Calculatoare (C3)

• 2002 – 2006: Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Ploieşti

• Certificări

• 2008 - CCNA

Proiecte şi experienţă profesională:

• prezent: licenţa în cadrul parteneriatului EPFL/UPB: “Automatically Fixing Concurrency
Bottlenecks”

• participare la programul “Grid Initiative 2009” din cadrul Facultăţii de Automatică şi
Calculatoare

• participare la programul “SummerActivities 2009” ţinut de laboratorul Microsoft, din
cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare

Pasiuni relevante pentru cariera viitoare:

• Sisteme de operare

• Sisteme distribuite

Curriculum Vitae
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Sisteme de Operare
Mapă de Prezentare – Februarie 2010

Nume: Mihnea Cosmin MURARU

Adresă de e-mail: mmihnea@gmail.com

Educaţie:

• 2008 - prezent: Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Automatică şi
Calculatoare, Master Calculatoare (SAAI)

• 2008 - prezent: Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de
Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine), Master (administrarea afacerilor)

• 2003 - 2005: Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Automatică şi
Calculatoare, secţia Calculatoare (C3)

• 1999 - 2003: Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Bucureşti

• Certificări:

• 2007: Advanced Computer Science and Business Oracle Academy Program

• 2006: Administrare Generală UNIX (Solaris 8)

• 2005: CCNA 1

• Lucrări publicate: 1 articol in „Buletinul UPB”

Proiecte şi experienţă profesională:

• 2009 - prezent: Asistent la Instrumente pentru Dezvoltarea Programelor

• 2008 - prezent: Asistent la Sisteme de Operare, Programare Orientată pe Obiecte

• 2005 - 2006: Participare la competiţia internaţională „Imagine Cup 2006”

• 2005: Participare la programul de vară Microsoft Lab din cadrul Facultăţii de Automatică
şi Calculatoare

Pasiuni relevante pentru cariera viitoare:

• Teaching & Training

• Sisteme de operare

• Sisteme distribuite

• Calculatoare moleculare

• Algoritmi

Curriculum Vitae
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Sisteme de Operare
Mapă de Prezentare – Februarie 2010

Nume: Irina Maria STĂNESCU

Adresă de e-mail: ironmissy@gmail.com

Educaţie:

• 2006 - Prezent: Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi
Calculatoare, secţia Calculatoare (C3)

• 2002 – 2006: Colegiul National de Informatica „Tudor Vianu” Bucuresti, clasa de
intensiv-informatica

Proiecte şi experienţă profesională:

• Octombrie 2009 - prezent: Licenta la Voice System (gateway de voce SIP - XMPP)

• Iulie - Septembrie 2009: Internship la Voice System (proiectul openSIPS)

• Iulie - Septembrie 2008: Internship la BitDefender

Pasiuni relevante pentru cariera viitoare:

• Sisteme de operare

• Networking

• Algoritmi paraleli si distribuiti

Curriculum Vitae
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