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Matematici speciale 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrialăşi Transporturi 

Catedra/departamentul Matematica 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 529.1 Ingineria și managementul calității 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţămînt cu frecvenţă); 
 

2; 
 E 

F – unitate de 
curs 

fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
7 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore оn 
planul de 

învăţămînt 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

210 45 60 - 45 60 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţămînt Matematica, programul liceal 
Funcţii de mai multe variabile 

Conform competenţelor Noțiunea de integrală nedefinită şi definită. 
Calculul integral pentru funcţii de mai multe variabile. 
Noțiunea de serie numerică şi funcţională. 
Noțiunea de serie trigonometrică. 
Noțiunea de ecuaţie diferenţială. 
Noţiunea de funcţie de variabilă complexă. 
Noțiunea de probabilitate a unui eveniment. 

 
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.Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, 
precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor efectua temele date pentru acasă la fiecare seminar și vor veni la seminar 
cu tema pregătită de la curs. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale CP1. Aplicareaadecvată a cunoștințelorfundamentale de 

matematicăîndomeniulinginerieişiactivităţiloringinereşti. 

CP1.1 Descriereaconceptelor,teoriilorșimetodelor de bază ale 

matematiciiadecvatedomeniuluiinginerieielectrice. 
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CP1.2  Explicareașiinterpretareafenomenelorprezentate la disciplinele din domeniuși de 

specialitate,utilizîndcunoștințele  fundamental de matematica. 

CP1.3  Aplicarearegulilorșimetodelorștiințificegeneralepentrurezolvareaproblemelor specific 

inginerieielectrice. 

CP1.4  Apreciereacalitățiiavantajelorșidezavantajelorunormetodeșiprocedee din 

domeniulinginerieielectrice,precumși a nivelului de documentareștiințifică a 

proiectelorfolosindmetodeștiințifice. 

CP1.5  Elaborarea de prioecteprofesionale,utilizîndadecvatcunoștințele din științelefundamentale 

(matematică,fizică,chimie, mecanică, termotehnică).Utilizareaadecvată a cunoștințelorfundamentale de 

matematică,fizică,chimie,mecanică, termotehnică la elaborareaunuiproiectprofisional de 

complexitatemedie. 
 
 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general - Înțelegerea și aplicarea metodelor matematice specifice știinților inginerești; 

- aplicarea calculului probabilistic; 

-  cercetarea convergenții seriilor; 

- aplicarea calculului diferenţial şi integral; 

- înţelegerea avantajelor pe care le oferă  matematica în abordare,  clasificarea şi 

rezolvarea unor probleme practice sau situaţii cotidiene şi rolul ei în tehnică şi ştiinţă. 

Obiectivele specifice - Însușirea tehnicilor de transpunere și rezolvare matematică a unor fenomene și 

procese specificeștiinților inginerești. 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor   

T.1.Integrala dublă, sensul ei,calcularea ei în coordonate carteziene; în coordonate 

polare.  

2  

T.2.Aplicaţii ale integralei duble. 1  

T.3. Integrala triplă, calcularea ei, aplicaţii. Substituţia în integrala triplă, coordonate 

cilindrice, sferice. 

1  

T.4. Integralacurblinie de speţa 1, calculareaei, aplicaţii. 1  

T.5. Integralacurblinie de speţa 2, calculareaei, 

aplicaţii.Legăturadintreintegralecurblinii de speţa 1 şispeţa 2, formula Green. 

1  

T.6. Integrala de suprafaţă de speţa 1, calculareaei, aplicaţii. 1  

T.6 Integrala de suprafaţă de speţa 2, calcularea ei, aplicaţii.Legătura dintre 

integralele de suprafaţă de speţa 1 şi speţa 2, Formulele Ostrogradschi-Gauss, 

Stoks.(fără deduceri) 

1  



FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

T.7.Elemente dinteoriacîmpuluivectorial: fluxul, divergenţa. 1  

T.8. Elemente din teoria cîmpului vectorial:circulaţia, rotorul. Operatorii Hamilton, 

Laplace. Ecuaţia Laplace.  

1  

T.9. Şiruri de numere.Serii de numere, convergenţa, divergenţalor. Criteriulnecesar 

de convergenţă. 

1  

T.10. Criteriisuficiente de convergenţăaleseriei.(fărădeduceri) 1  

T.11.Serii de semneschimbătoare,cusemnealternante.CrieteriulLebnitz de 

convergenţă. Convergenţaabsolută, condiţională. 

1  

T.12Seriifuncţionale ;domeniul de convergenţă .Serii de puteri.Teoremele Abel 

pentruseriile de puteri.(fărădemonstraţii) 

1  

T.13  Descompunerea funcţiei în seria de puteri.Seriile Taylor, McLoren. Aplicaţii. 2  

T.14Seriitrigonemoetrice. Coeficienţii Fourier; 

seriaFourier.Dezvoltareafuncţieiînseria Fourier.Seria Fourier pentrufuncţii 

pare,impare. Integrala Fourier. 

3  

T.15.Generalizări. Rezervă. 1  

T.16Probleme ce duc la noţiunea de ecuaţiediferenţială ; 

ordinulecuaţieidiferenţiale ;soluţiigenerale, soluţiiparticulare.Ecuaţiidiferenţiale de 

ordinul 1. Problema Cauchy. 

2  

T.17  Metode de rezolvare ale ecuaţiilor diferenţiale de ord.1 : integrarea directă, 

ecuaţii cu variabile separabile, ecuaţii omogene. 

2  

T.18 Ecuaţii diferenţiale de ord.1: liniare, ecuaţia Bernoulli, ecuaţii cu derivate 

parţiale (în diferenţă totală). 

2  

T.19 Ecuaţii diferenţiale de ord.2. Problema Cauchy. Ecuaţii ce permit micşorarea 

ordinului ecuaţiei. 

1  

T.20 Ecuaţii diferenţiale de ord.2, 3 liniare, omogene. Ecuaţiidiferenţialeomogene de 

ord.2,3cucoeficienţiiconstanţi. 

2  

T.21Ecuaţiidif-le neomogenecucoeficienţiiconsţanţi ; 

teoremadespresoluţiagenerală.Rezolvarealorcîndparteadreaptă este 

funcţieexponenţială,polinomsaucombinareliniară a funcţiilor sinus şicosinus.Noţiuni 

de sistem de ecuaţiidiferenţiale. 

2  

T.22  Teoria numerelor complexe (recapitulare).Funcţii de variabilă 

complexă.Formule Euler. 

3  

T.23.Derivarea, integrarea funcţiilor de variabilă complexă. 2  

T.24 Originale şi imaginile lor. Tabela originalelor şi imaginele lor respective. 

Operatorul Laplace. 

1  

T.25Teoremelecalcululuioperaţional:de similitudine de întîrziere.Derivarea, 1  
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integrarea originalelor. 

T.26Rezolvareaunorecuaţiidiferenţialeprinmetodelecalcululuioperaţional : 

rezolvareaunorsistemede ecuaţiidiferenţiale. 

2  

T.27  Noţiunile iniţiale principale din teoria probabilităţilor. Probabilitatea clasică a 

evenimentului ; probabilitatea statistică; prob. geometrică. 

2  

T.28 Teoreme despre probabilitatea sumei, produsului evenimentelor. Mărimi 

discrete şi continui, media matematică, dispersia. 

3  

T.29Elemente de statisticămatematică. 1  

Total ore: 46  

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor   

S.1. Integrala dublă, sensul ei,calcularea ei în coordonate carteziene;schimbarea 

ordinei de integrare. 
2  

S.2. Integrala dublă în coordonate polare.Aplicaţii ale integralei duble.  2  

S.3. Integrala triplă, calcularea ei, aplicaţii. Substituţia în integrala triplă, coordonate 

cilindrice, sferice. 

2  

S.4. Integralacurblinie de speţa 1, calculareaei, aplicaţii.  1  

S.5. Integralacurblinie de speţa 2, calculareaei, 

aplicaţii.Legăturadintreintegralecurblinii de speţa 1 şispeţa 2, formula Green. 

1  

S.6. Integrala de suprafaţă de speţa 1, calcularea ei, aplicaţii.   1  

S.7.Integrala de suprafaţă de speţa 2, calculareaei, aplicaţii.Legăturadintreintegralele 

de suprafaţă de speţa 1 şispeţa 2, FormuleleOstrogradschi-Gauss, Stoks. 

1  

S.8.Elementedinteoriacîmpuluivectorial: fluxul, divergenţa. 2  

S.9. Elemente din teoria cîmpului vectorial:circulaţia, rotorul. Operatorii Hamilton, 

Laplasse. 

2  

S.10. Şiruri de numere. Serii de numere, convergenţa, divergenţa lor. Criteriulnecesar 

de convergenţă. 

3  

S.11.Criteriisuficiente de convergenţăaleseriei. 3  

S.12. Serii de semenschimbatoare, cusemnealternante.CrieteriulLebnitz de 

convergenţă. Convergenţaabsolută, condiţională. 

2  



FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

S.13Seriifuncţionale ;domeniul de convergenţă .Serii de puteri.Teoremele Abel 

pentruseriile de puteri. 

2  

S.14  Descompunerea funcţiei în seria de puteri.Seriile Taylor, McLoren. 2  

S.15. Seriitrigonometrice. Coeficienţii Fourier; 

seriaFourier.Dezvoltareafuncţieiînseria Fourier.Integrala Fourier. 

2  

S.16Generalizări. Lucrarede evaluare. 2  

S.17 Probleme ce duc la noţiunea de ecuaţie diferenţială ; ordinul ecuaţiei 

diferenţiale ;soluţii generale, soluţii particulare.Ecuaţii diferenţiale de ordinul 1. 

Problema Cauchy. 

 

2 

 

S.18  Metode de rezolvare ale ecuaţiilor diferenţiale de ord.1 : integrarea directă, 

ecuaţii cu variabile separabile, ecuaţii omogene. 

2  

S.19 Ecuaţii diferenţiale de ord.1: liniare, ecuaţia Bernoulli, ecuaţii cu derivate 

parţiale (în diferenţă totală). 

2  

S.20  Ecuaţii diferenţiale de ord.2.Problema Cauchy. Ecuaţii ce permit micşorarea 

ordinului ecuaţiei. 

2  

S.21 Ecuaţiidiferenţialede ord.2, 3 liniare, omogene. Ecuaţiidiferenţialeomogene de 

ord.2,3cucoeficienţiiconstanţi. 

2  

S.22Ecuaţiidif-le neomogenecucoeficienţiiconsţanţi ; 

teoremadespresoluţiagenerală.Rezolvarealorcîndparteadreaptă este 

funcţieexponenţială,polinomsaucombinareliniară a funcţiilor sinus şicosinus.Noţiuni 

de sistem de ecuaţiidiferenţiale. 

2  

S. 23 Teoria numerelor complexe (recapitulare).Funcţii de variabilă 

complexă.Formule Euler. 

2  

S.24 Derivarea, integrarea funcţiilor de variabilă complexă.  2  

S.25Originale şiimaginilelor. Exemple de aflare a originalelor şi reciproc. 2  

S.26Teoremelecalcululuioperaţional:de similitudine de întîrziere.Derivarea, 

integrarea originalelor. 

1  

S.27Rezolvareaunorecuaţiidiferenţialeprinmetodelecalcululuioperaţional : 

rezolvareaunorsistemede ecuaţiidiferenţiale. 

2  

S.28 Noţiunile iniţiale principale din teoria probabilităţilor. Probabilitatea clasică a 

evenimentului ; probabilitatea statistică; prob. geometrică. 

3  

S.29 Teoreme despre probabilitatea sumei, produsului evenimentelor. 

Mărimidiscreteşicontinui, media matematică, dispersia.  

4  

S.30  Generalizări, lucrare de evaluare. 2  

Total seminare: 60  
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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 seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea de examinare finală. 

 


