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MATEMATICA SUPERIOARĂ I 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru 

Catedra/departamentul Matematica 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0710.1 Inginerie și management în construcții 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

zi       I 
f/r     I 

1 
1 

E 
F – unitate de 

curs 
fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
6 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar PA/LA/LG 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

Zi 180 45 45 - 45 45 

f/r 180 12 12 78 78 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica, fizica și informatica, ciclul liceal 

Conform competenţelor Folosirea terminologiei și notațiilor specifice matematicii în situații reale. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă și cretă. 
Opțional este nevoie de proiector și calculator, internet. Nu vor fi tolerate întârzierile 
studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Seminar Studenţii vor efectua temele date pentru acasă la fiecare seminar și vor veni la seminar 
cu tema pregătită predată la curs. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi 
convorbirile telefonice în timpul seminarului. 

5. Competenţe specifice acumulate 
 

Competenţe 
profesionale 

CP1. Utilizarea instrumentarului matematicii  în activitatea specifică domeniului  construcției 
și ingineriei civile. Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii pentru rezolvarea sarcinilor  
specifice pe baza cunoştinţelor din Matematica Superioară. 
CP1.1  Identificarea teoriilor și metodelor oportune din Matematica Superioară și utilizarea    
lor    în     practica domeniului ingineresc. 
CP1.2 Aplicarea de teoreme, principii şi metode de bază din Matematica Superioară pentru 
calcule inginereşti elementare în proiectarea şi exploatarea sistemelor tehnice, specifice 
ingineriei și managementului în construcții.   
CP1.3 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, din Matematica 
superioară, pentru identificarea, modelarea, analiza şi aprecierea calitativă şi cantitativă a 
fenomenelor şi parametrilor caracteristici, precum şi pentru prelucrarea şi interpretarea 
rezultatelor, din procese specifice ingineriei din domeniul construcțiilor. 
CP1.4  Explicarea rațiunii pentru selectarea unui principiu, teorii sau model specific 
Matematicii  pentru a modela un proces sau un sistem. 
CP1.5 Definirea și descrierea principiilor pertinente, a teoriei, conceptului, și / sau formulei 
utilizate în soluționarea unei probleme inginerești sau manageriale în procesele de cercetare 
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și  producție. 
CP2. Asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor specifice Matematicii în domeniului 
construcței și ingineriei civile, domeniului ingineresc și managerial pentru identificarea şi 
analiza caracteristicilor produselor specifice. 
CP2.1 Identificarea teoriilor și metodelor oportune din Matematică pentru soluționarea 
problemelor specifice din domeniul ingineresc și managerial al construcțiilor. 
CP2.2 Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor aplicate în Matematică  pentru 
identificarea, formularea și și soluționarea problemelor inginerești și manageriale din 
întreprinderile din domeniu. 
CP2.3 Aplicarea cunoștințelor specifice din Matematică pentru identificarea, formulare  și 
soluționarea problemelor inginerești și manageriale din domeniul construcțiilor.  
CP2.4 Evaluarea eficienței soluțiilor preconizate pentru rezolvarea problemelor inginerești și 
manageriale din domeniul  construcțiilor și ingineriei civile. 
CP2.5 Soluționarea problemelor matematice inginerești și manageriale din domeniul 
construcțiilor și ingineriei civile aplicând proceduri și metode innovative. Elaborarea de 
proiecte profesionale specifice, pe baza selectării, combinării şi utilizării principiilor şi 
metodelor consacrate din Matematică. 

  
 

1. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Dobîndirea cunoștințelor matematice fundamentale, necesare continuității studiilor 
și/sau inserției sociale. 

Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să utilizeze conceptele matematice,metodele, algoritmii teoremelor 
studiate în contexte variate de aplicare. 
Să selecteze din mulțimea de informații culese sau indicate a datelor necesare pentru 
rezolvarea problemei date sau formarea unor concluzii. 
Să rezolve prin consens/colaborare probleme, situații-problemă create în cadrul 
diverselor activități. 

 

2. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Algebra vectorială şi elemente de geometrie analitică. 6 2 

T2. Elemente de geometrie analitică în plan. 8 2 

T3. Elemente de geometrie analitică în spațiu. 8 2 

T4. Funcții de mai multe variabile 10 2 

T5. Integrale improprii. 2 2 

T6. Integrale  duble și aplicații 11 2 

Total prelegeri: 45 12 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

T1. Algebra vectorială şi elemente de geometrie analitică. 8 2 

T2. Elemente de geometrie analitică în plan. 8 2 

T3. Elemente de geometrie analitică în spațiu. 8 2 

T4. Funcții de mai multe variabile 10 2 

T5. Integrale improprii. 2 2 
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T6. Integrale curbilinii. 9 2 

Total seminare: 45 12 
 
 

3. Referinţe bibliografice 
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4. I. Şcerbaţchi. Analiza matematică (Probleme). Vol. 1. Ed. Tehnica. Chişinău,1998.  
Suplimentare 5. V. S. Şipaciov. Matematica superioară. Ed. Lumina, Chişinău, 1992. 

6.  Л. А. Кузнецов. Сборник заданий по высшей математике (Типовые расчеты). 

Москва,     Высшая школа, 1983.  

7. А. П. Рябушко и др. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике. 

Том 2. Минск, Выcшая школа, 1991.  

8. Г.Н.Берман. Сборник задач по курсу математического анализа. Москва, Наука, 
1975.  

 

4. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

Zi 30% 30% - 40% 

f/r 20% - 80% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea de examinare finală. 
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