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 MATEMATICA ECONOMICĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Economică și Business 

Catedra/departamentul Matematica  

Ciclul de studii licenţă 

Programul de studiu 363.1 Business și administrare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I Universitar  
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 

Prelegeri Seminar 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

învățământ cu frecvență 

180 45 45 45 45 

învățământ cu frecvență redusă 

180 12 12 78 78 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Cunoștințe de bază din analiza matematică 

Conform competenţelor Calculare limitelor   
Derivata funcției , aplicații 
Integrala nedefinita. Metode de integrare 
Integrala definită. Aplicații 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Sală de curs, tablă 

Laborator/seminar Sală de curs, tablă 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

 
 

Competenţe 
profesionale 

C1.1. Identificarea și definirea conceptelor, teoriilor și metodelor de științe fundamentale și 
aplicative suport pentru ingineria economică de business și administrare 

C1.2. Explicarea soluțiilor inginerești economice prin utilizarea tehnicilor, conceptelor și 
principiilor din științele exacte și aplicative 
C1.3. Rezolvarea problemelor din domenii de activitate umană prin aplicarea în special al 
tehnicilor și metodelor de business și administrare 
C1.4 .Alegerea criteriilor și metodelor pentru analiza avantajelor și dezavantajelor metodelor 
și procedeelor aplicate la soluționarea problemelor referitoare la business și administrare 
C1.5. Modelarea unor probleme tip din științele economice aplicative folosind aparatul 
matematic 
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1. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Cunoaşterea fundamentelor calculului vectorial, geometriei analitice și analizei 
matematice în perspectiva aplicării în practică. Cunoaşterea metodelor de cercetare în 
domeniu, precum şi aplicarea acestora în disciplinele de specialitate 

Obiectivele specifice 1. Cunoașterea noțiunilor fundamentale privind calculul vectorial, geometria analitică, 
funcții de o singură variabilă și de mai multe variabile, metodelor de programare 
liniară în rezolvarea problemelor economice, elementelor de teoria probabilităților și 
statistică matematică 
2.Interpretarea noțiunilor introduse și folosirea lor corectă pentru rezolvarea unor 
probleme practice economice de optimizare, inclusiv modelarea matematică a acestor 
probleme 
3. Aplicarea metodelor de calcul analitic în diverse situații și interpretarea 
rezultatelor, rezolvarea unor probleme practice în care sunt folosite noțiunile și 
tehnicile analizei matematice 

 

2. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Elemente de algebră liniară şi algebră vectorială 6 2 

T2. Calcul diferențial al funcțiilor de una sau câteva variabile 12 3 

T3. Elemente de Programare Liniară 12 3 

T4. Elemente de Teoria Probabilităţilor şi Statistică Matematică. 15 4 

Total ore: 45 12 
 

 

 

 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

T1. Elemente de algebră liniară şi algebră vectorială 6 2 

T2. Calcul diferențial al funcțiilor de una sau câteva variabile 12 3 

T3. Elemente de Programare Liniară 12 3 

T4. Elemente de Teoria Probabilităţilor şi Statistică Matematică. 15 4 

Total ore: 45 12 
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Suplimentare 6. Л. А. Кузнецов. Сборник заданий по высшей математике (Типовые расчеты). 
Москва, Высшая школа, 1983.  
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10. Ion C.Şcerbaţchi „Analiză matematică”(probleme),vol.1, Editura 

„Tehnica”,Chişinău,1998. 
11. Сборник задач по высшей математике для втузов.Под ред. Ефимова А.Б. и 

Демидовича Б.П.Москва»:Наука,том,1,2,1981,1986. 
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упражнениях»ю Часть 1 и 2,Мосва,1986. 
14.  «Сборник индивидуальных заданий по высшей математике»,Под ред.Рябушко 

А.П.,Часть1,2, Минск,1990,1991. 
15. Гмуран Б.Е. «Руководство к решению задач по теории вероятностеи и 

математической статистике»,Москва,1975. 
16.  Руководство к решению задач по высшей математике.Под редакцией Гурского Е, 

ч.1 и 2,Минск,1989,1990. 
17. „Teoria probabilităţilor şi elemente de statistică matematică”. Pavel Ciumac, Viorica 

Ciumac, Mariana Ciumac, Ediţia „Tehnica” UTM,Chişinău,2003. 

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

 

 

4. Evaluare 

Învățământ cu frecvență 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Evaluarea curentă 1 Evaluarea curentă 2 

30% 30% - 40% 

Învățământ cu frecvență redusă 

Lucrare de verificare  Examen final 

50% - 50% 

Standard minim de performanţă 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


