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Metode numerice și informatică aplicată 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 

Catedra/departamentul Termoenergetică și Management în Energetică 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 0713.2 Termoenergetică, 0710.1 Inginerie şi Management în Energetică 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

I (învățământ cu frecvență); 
I (învățământ cu frecvență 

redusă) 

2 
4 E, Lv 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

150 30 45 0 30 45 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Matematica superioară, Matematici speciale, Tehnologii informaţionale. 

Conform competențelor Rezolvarea ecuațiilor liniare, noțiuni de ecuații neliniare, integrarea 
funcțiilor, derivate și ecuații diferențiale, matrici, construirea graficelor 
manual, utilizarea computerului la nivel mediu (aptitudini de utilizare a 
mausului, tastaturii, internetului, poștei electronice). 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate absențele și întârzierile studenților, precum și 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. 

5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP5. Capacitatea de a aplica creativ cunoştinţele de bază în modelarea, proiectarea şi 
exploatarea surselor de energie, reţelelor electrice şi termice. 

 aplicarea diverselor principii și metode de bază pentru soluționarea problemelor tipice 
domeniului termoenergetic în condiții de asistență calificată; 

 utilizarea adecvată a cunoștințelor în vederea aprecierii calității, proceselor, programelor 
conceptelor și proiectelor; 

 capacitatea de a aplica diverse metode şi tehnici de reprezentare a instalaţiilor 
energetice cu ajutorul softurilor; 

 capacitatea de a descrie şi a aplica anumite softuri pentru calcule matematice și 
inginerești;  

 Stabilirea etapelor de realizare a unui prezentări animate și executarea pas cu pas a 
prezentării. 

http://www.utm.md/
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Competențe 
transversale 

CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și de formare 
profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, 
cursuri on-line etc.) atât în limba română cât și într-o limbă de circulație internațională. 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Este un curs de pregătire a viitorilor ingineri care îşi vor folosi cunoştinţele dobândite 
în timpul pregătirii universitare pentru efectuarea unor activităţi de bună calitate în 
domeniul calculului matematic și ingineresc, proiectării și prezentării proiectelor 
energetice cu diferite softuri. 

Obiectivele specifice - Să poată rezolva ecuații liniare și neliniare, să integreze și derive diferite funcții, să 
opereze cu matrici, să reprezinte grafic diferite funcții bidimensionale și 
tridimensionale cu ajutorul softurilor. 

- Să aplice metodele de redactare, creare, schimbare a dimensiunilor și rezoluției 

imaginilor rastru cu diferite softuri. 
- Să facă prezentări animate a instalaţiilor energetice. 
- Să obţină abilităţi practice în procesul de studiu on-line, pe platforma MOODLE. 

 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Inițiere în metode numerice și informatică aplicată 2 0,5 

T2. Soluţionarea ecuaţiilor neliniare 2 0,5 

T3. Integrarea funcțiilor și ecuațiilor diferențiale, Matrici 2 0,5 

T4. Reprezentarea grafică a funcțiilor în sistemul cu 2 coordonate și cu 3 
coordonate. 

2 0,5 

T5. Programul de redactare a imaginilor rastru Adobe Photoshop 2 1 

T6. Utilizarea paletei de instrumente 2 1 

T7. Straturile, textul și redactarea acestora 4 1 

T8. Programul de animare a imaginilor Adobe Flash 2 1 

T9. Utilizarea paletei de instrumente, tracktime-ul 4 1 

T10. Animarea unei figuri simple 4 - 

T11. T11. Animarea unor scheme, instalații energetice 4 1 

Total prelegeri: 30 8 
 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Soluționarea ecuațiilor liniare și a sistemelor de ecuații liniare. 4 1 

LL2. Soluționarea ecuațiilor neliniare 4 1 

LL3. Integrarea funcțiilor și derivarea acestira. Soluționarea ecuațiilor matriceale. 4 1 

LL4. Construirea graficelor funcţiilor bidimensionale și tridimensionale. 4 1 

LL5. Crearea imaginilor cu diferite dimensiuni și rezoluții, ilustrarea pixelilor în 
aceste imagini. 

4 1 

LL6. Redactarea imaginilor utilizând paleta de instrumente 4 1 
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LL7. Crearea straturilor și textului și redactarea acestora 4 1 

LL8. Animarea unei imagini simple 4 1 

LL9. Redactarea unei animații, utilizarea tracktime-ului 4 1 

LL10. Crearea animațiilor utilizând straturile 4 1 

LL11. Animarea unei scheme termice 3 1 

LL12. Animarea unei instalații energetice 2 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 45 12 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 0% 40% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și seminare. 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări curente. 
Obținerea notei minime de „5” la examenul final 

 


