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METODE ŞI MODELE DE CALCUL  

 
1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea  Calculatoare, Informatică și Microelectronică    

Departamentul  Ingineria Software şi Automatică    

Ciclul de studii  Studii superioare de licenţă, ciclul I    

Programul de studiu  526.2 Tehnologii Informaţionale   

Anul de studiu  Semestrul  
Tip de 

evaluare  

Categoria 

formativă  

Categoria de 

opţionalitate  

Credite 

ECTS  

II 3 E 

F – unitate de 

curs 

fundamental 

O - unitate de 

curs 

obligatorie 

6 

 

2. Timpul total estimat  

Total ore în 

planul de 

învăţământ  

  Din care   

Ore auditoriale   Lucrul individu al  

Curs  Laborator  
Proiect de 

an  

Studiul materialului 

teoretic  
Pregătire aplicații  

180  60  30 -  45  45  

180 16 12 - 80 72 

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul  

Conform planului de învăţământ   
Matematică superioară, Programarea calculatoarelor, Structuri de date 

şi algoritmi, Teoria probabilităţii şi informaţiei. Matematică discretă.   

Conform competenţelor   
Operarea adecvată cu conceptele fundamentale ale ştiinţelor exacte,  

informaticii aplicate şi ştiinţei calculatoarelor  

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru  

Curs  

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 

calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice 

în timpul cursului.  

Laborator/seminar  

Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 

Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 

Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 

întârziere.  
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5. Competențe specifice acumulate 

 Competenţe 

profesionale  

Privind fundamentele științifice și inginerești ale tehnologiilor informaționale   

 

✓ Identificarea și definirea conceptelor, teoriilor și metodelor de științe fundamentale și 

aplicative suport pentru ingineria tehnologiilor informaționale   

✓ Explicarea soluțiilor inginerești prin utilizarea tehnicilor, conceptelor și principiilor din 
științele exacte și aplicative   

✓ Rezolvarea problemelor din domenii de activitate umană prin aplicarea în special al 

tehnicilor și metodelor de calcul numeric   

✓ Alegerea criteriilor și metodelor pentru analiza avantajelor și dezavantajelor metodelor 

și procedeelor aplicate la soluționarea problemelor de calcul numeric.   

✓  Modelarea unor probleme tip din științele aplicative folosind aparatul matematic 

Competenţe 

transversale  

✓ Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuala 
(inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, 

normelor şi valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă şi responsabilă  

✓ Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor 

şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.  

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului  

Obiectivul general  

Dezvoltarea deprinderilor studenţilor de a utiliza metodele numerice pentru 

rezolvarea diverselor probleme cu caracter ştiinţific sau tehnic, precum şi 

aprofundarea cunoştinţelor în domeniul programării pe calculator.  

Obiectivele specifice  

La nivel de aplicare şi integrare studentul trebuie să fie capabili să elaboreze 

algoritmul rezolvării problemei considerate şi să scrie programul într-un limbaj de 

programare (C sau C++) conform algoritmului și să poată utiliza soft-urile 

specializate.  

  

7. Conținutul unității de curs/modulului  

Tematica activităților didactice  

Numărul de ore  

învăţământ 
cu  

frecvenţă  

învăţământ  

cu frecvenţă 

redusă  

Tematica prelegerilor  

Modulul: Metode numerice 

T1. Numere aproximative. Aritmetica virgulei mobilă și erorile de rotunjire.  2  1 

Determinarea parametrilor unui sistem de calcul. Efectul erorilor de 

rotunjire.  

T2. Rezolvarea numerică a ecuațiilor algebrice şi transcendente. Separarea  4  1 

rădăcinilor. Metoda înjumătățirii intervalului. Metoda aproximațiilor 

succesive. Metoda lui Newton. Criterii de oprire în metodele iterative.  

Rezolvarea aproximativă a ecuațiilor algebrice.  
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Tematica activităților didactice  

Numărul de ore  

învăţământ 

cu  

frecvenţă  

învăţământ  

cu frecvenţă 

redusă  

T3. Elemente de analiză matriceală. Norme de vectori și de matrice. Matrice 

speciale. Funcţii de matrice şi proprietăţile lor.  
2 1 

T4. Metode numerice de rezolvare a sistemelor de ecuaţii algebrice liniare. 
Metode directe. Metode iterative de rezolvare a sistemelor de ecuaţii 
liniare. Metoda suprarelaxării succesive. Sisteme liniare 
supradeterminate şi metoda celor mai mici pătrate. Metode bazate pe 
sisteme normale. Stabilitatea algoritmilor  

6  1 

T5. Calculul valorilor şi vectorilor proprii. Metode bazate pe transformări de 

asemănare ortogonală. Algoritmul QR.  
4  1 

T6. Rezolvarea numerică a sistemelor de ecuaţii neliniare. Metoda 

aproximaţiilor succesive. Metoda Gauss-Seidel neliniară. Metoda lui 

Newton. Metoda gradientului.  

4  1 

T7. Aproximarea funcţiilor. Polinoame de interpolare. Aproximarea 

trigonometrică şi exponenţială a funcţiilor. Aproximarea cu funcţii spline. 

Aproximarea în medie. Metoda celor mai mici pătrate.. Integrarea şi 

derivarea numerică. 

4 1 

T8. Rezolvarea numerică a ecuaţiilor diferenţiale. Metode numerice directe. 

Metode numerice. indirecte. Metode numerice pentru sisteme şi ecuaţii 

de ordin superior  

4  1 

Total prelegeri (Metode numerice):  30  8  

Tematica prelegerilor  

Modulul: Cercetări operaționale 

T1. Obectul de studii al Cercetarilor Operationale. Elemente de analiză 

convexă 

4 2 

T2. Optimizarea necondiţionată 8 2 

T 3 Programarea liniară (PL) 8 2 

T4. Programarea liniar-fracţionară   4 1 

T5. Elemente de teoria jocurilor   6 1 

Total prelegeri (Cercetări operaționale):  30  8  
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Tematica lucrărilor de laborator  

Numărul de ore  

învăţământ 

cu  

frecvenţă  

învăţământ  

cu frecvenţă 

redusă  

Modulul: Metode numerice 

LL1. Rezolvarea numerică a ecuațiilor algebrice și transcendente  4   

LL2. Metode numerice pentru rezolvarea sistemelor de ecuații liniare.  4  2  

LL3. Aproximarea funcțiilor de o singură variabilă. Interpolarea funcțiilor.  4  2  

LL4. Integrarea numerică a ecuațiilor diferențiale.  3  2  

Total lucrări de laborator:  15  6  

Modulul: Cercetări operaționale 

LL1. Calcularea Gradientului si Hessianei pentru funcții de mai multe variabile 4  2 

LL2. Optimizarea necondiționată. Metode de gradient. Metode de direcţii 

conjugate pentru funcții pătratice  

4  2  

LL3. Minimizarea si maximizarea unei funcții strict convexe  

oarecare. Algoritmul Fletcher-Reevs şi versiunea Polak-Ribiere. 

4  1  

LL4. Rezolvarea grafica a unei probleme de programare liniara in R2 3  1  

Total lucrări de laborator:  15  6  

 

8. Referințe bibliografice  

Principale  

1. Moraru V. Metode de calcul numeric şi optimizări. Note de curs. Secţia Redactare şi 

Editare a U.T.M., 2009. -304 p. ISBN 978-9975-45-108-6.   

2. Moraru V. Metode numerice în algebra liniară. Ciclu de prelegeri. Editura Cartea 

Universitară. U.T.M., Chişinău, 1995. -80 p.  

3. Moraru V., Popescu A. Rezolvarea numerică a ecuaţiilor neliniare şi a problemelor de 
optimizare necondiţionată. Ciclu de prelegeri. Departamentul Editorial - Poligrafic al 
U.T.M., Chişinău, 1997.-88 p.   

4. Moraru V. Numere cu virgulă mobilă. Material didactic. Departamentul Editorial - 
Poligrafic al U.T.M., Chişinău, 1998.-28 p.   

5. Buzurniuc Şt., Moraru V. Metode numerice. Îndrumar de laborator. Departamentul 
Editorial - Poligrafic al U.T.M., Chişinău, 1996.-114 p.   

6. Buzurniuc Şt., Moraru V. Informatica: Elemente de calcul numeric. Editura Evrica, 

Chişinău, 2000.- 116 p. ISBN 9975-941-71-0.  

Suplimentare  

7. Brătianu C, Bostan V., Cojocea L., Negreanu G. Metode numerice. Editura tehnică, 
București, 1996. -212p.  

8. Iorga V., Jora B., Nicolescu Cr., Lopătan I., Fătu I. Programare numerică. Editura Teora, 

București, 1996.-256p.  
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9. Evaluare  

Curentă  
Proiect de an  Examen final  

Atestarea 1  Atestarea 2  

30%  30%    40%  

Standard minim de performanţă  

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator;  

Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator;  

Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an;  

Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de 

modelare constructivă.  

 


