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Matematica economică
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Inginerie Economică și Business
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu

Matematica
Studii superioare de licenţă, ciclul I
361.1 Contabilitate
Semestrul
Tip de
Categoria
evaluare
formativă
F – unitate de
1
E
curs
fundamentală

I (învăţămînt cu frecvenţă);

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
6

2. Timpul total estimat
Din care

Total ore оn
planul de
învăţămînt

Curs

Laborator/seminar

180

45

45

Ore auditoriale
Proiect de
an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
45
45

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţămînt
Matematica, programul liceal
Conform competenţelor
Calculul numeric.
Calculul matriceal.
Noțiunea de sistem de ecuații liniare si metode de rezolvare.
Calculul vectorial.
Noțiunea de funcție și graficul ei
Noțiunea de funcţie de mai multe variabile, derivate parţiale, extreme.
Noțiunea de problemă de programare liniară, metoda simplex.
Noțiunea de problemă de transport, metoda potențialelor.
Probabilități. Variabile aliatoare. Caracteristici numerice ale variabilelor
aliatoare.
Noțiunile de bază ale statisticii matematice.
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
CP 1. Expunerea şi interpretarea conceptelor generale şi specifice aferente proceselor
profesionale
economice.
CP1.1 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea a diverselor
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concepte, situaţii, procese, etc. asociate domeniului de formare profesională.
CP1.2 Aplicarea diverselor principii şi metode de bază pentru soluţionarea problemelor
tipice domeniului în condiţii de asistenţă calificată.
CP1.3 Elaborarea proiectelor tehnice cu utilizarea principiilor şi metodelor aferente în
domeniu.
Competenţe
profesionale

CP 2. Aplicarea creativă a cunoştinţelor de bază în modelarea, cercetarea proceselor
economice.
CP2.1 Aplicarea diverselor principii şi metode de bază pentru soluţionarea problemelor
tipice domeniului în condiţii de asistenţă calificată.
CP2.2 Utilizarea adecvată a cunoştinţelor în vederea aprecierii calităţii, proceselor,
programelor, conceptelor şi proiectelor.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
- Înțelegerea și aplicarea metodelor matematice specifice știinților economice;
- aplicarea calculului vectorial;
- aplicarea funcțiilor de mai multe variabile;
- aplicarea programării liniare;
- aplicarea statisticii matematice
la rezolvrea problemelor tipice domeniului de studiu.
- înţelegerea avantajelor pe care le oferă matematica în abordare, clasificarea şi
rezolvarea unor probleme practice sau situaţii cotidiene şi rolul ei în ştiinţă.
Obiectivele specifice - Însușirea tehnicilor de transpunere și rezolvare matematică a unor fenomene și
procese specifice știinților economice.
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica prelegerilor
T1. Sisteme de ecuații liniare (Recapitulare).
T2. Vectori geometrici. Operații liniare. Proprietăţi. Independenţa liniară. Baze şi
coordonate. Spaţii n-dimensionale.
T3. Produsul scalar, vectorial și mixt. Spaţii metrice.
T4. Funcții de câteva variabile: domeniul de definiţie (D.D), linii şi suprafeţe de nivel.
Limita şi continuitatea.

2
2
2
2

T5. Derivate parțiale. Diferenţiala totală, aplicaţii la calcule aproximative.

2

T6. Aplicarea derivatei funcției de o singură variabilă în economie.

2

1
0,5
0,5
0,5
0,5
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T7. Extremele funcției de câteva variabile. Condiţii necesare și suficiente. Extreme
condiţionate. Valorile cea mai mare şi cea mai mică a funcţiei într-un domeniu închis şi

1
2

mărginit.
T8. Aplicarea calculului diferențial al funcțiilor de mai multe variabile în rezolvarea
problemelor economice.
T9 Metoda celor mai mici pătrate: cazul general, cazul funcţiei liniare şi a celei pătratice.
Exemple.
T10. Noțiune de programare liniară. Modele matematice ale problemelor economice.
Forma standard a problemelor de programare liniară (PPL).

2

2

2

0,5
0,5
1

T11. Rezolvarea problemelor de programare liniară prin metoda grafică.

2

0,5

T12-13. Metoda simplex de rezolvare ale problemelor de programare liniară.

4

1

T14. Noțiune de probleme de transport (PT). Modele matematice ale problemelor de

2

0,5

T15. Unele metode de rezolvare ale problemelor de transport. Cazuri exceptate ale PT.

2

0,5

T16. Evenimente și probabilităţi.

2

0,5

T17. Suma și produsul probabilităţilor.

2

0,5

T18. Formulele de bază a probabilităților, formula probabilităţii totale, formulele lui Bayes

2

0,5

2

0,5

T20. Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare (media, dispersia etc.).

2

0,5

T21. Noțiunile de bază ale statisticii matematice. Reprezentarea grafică a seriilor statistice.

2

0,5

T22-23.Elementele caracteristice ale unei serii statistice. Distribuții teoretice și distribuții

3

0,5

transport.

şi schema lui Bernoulli.
T19. Noțiune de variabilă aleatoare. Repartiţia variabilei aleatoare discrete. Variabila
aleatoare continuă, densitatea şi legea de repartiţie.

experimentale. Dependența a două variabile aleatoare. Corelaţia, coeficientul de
corelaţie. Regula celor trei sigma.

Total ore:

Tematica activităţilor didactice

45

12

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
LP1. Rezolvarea sistemelor de ecuații liniare neomogene și omogene prin metoda lui
Jordan-Gauss. Scrierea sistemului în forma de bază.

2

1
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LP2. Operații liniare asupra vectorilor, inclusiv, definiţi prin coordonate. Criterii de

2

0,5

LP3. Calcularea diverselor produselor de vectori. Aplicații în geometrie și fizică.

2

0,5

LP 4. Aflarea D.D. a funcțiilor de două variabile și reprezentarea geometrică a acestuia în

2

0,5

LP5. Calculul derivatelor parțiale și a diferențialei totale.

2

0,5

LP6. Determinarea valorilor de maxim și minim ale funcțiilor, aplicând calculul diferențial

2

independență liniară a vectorilor.

planul XOY. Construirea liniilor de nivel. Calcularea limitei și cercetarea la continuitate a
acestor funcții.

al funcțiilor de o singură variabilă.
LP7. Aflarea punctelor critice. Studiul funcției la extrem. Determinarea valorilor globale

2

1

2

0,5

LP9. Determinarea funcţiei y=f (x), aplicând metoda pătratelor minime.

2

0,5

LP10. Formularea modelelor matematice pentru diverse probleme economice. Reducerea

2

1

2

0,5

4

1

LP14. Determinarea modelului matematic al unei probleme de transport.

2

0,5

LP15. Determinarea unui program de bază inițial al PT. Metoda potențialelor de

2

0,5

2

0,5

LP17. Aplicarea practică a teoremelor despre suma și produsul probabilităților.

2

0,5

LP18. Aplicarea formulei lui Bayes și a schemei lui Bernoulli la rezolvarea prob-lemelor.

2

0,5

LP19. Repartiții ale variabilelor aleatoare discrete şi continue. Caracteristici numerice ale

2

0,5

LP20. Aflarea mediei, dispersiei, abaterii medii pătratice, modei, medianei, momentelor
de ordin superior.
LP21. Noțiunile de bază ale statisticii matematice. Serii statistice, reprezentarea grafică.

2

0,5

2

0,5

LP22-23. Elementele caracteristice ale unei serii statistice. Distribuții teoretice și distribuții
experimentale. Stabilirea dependenţei liniare între două variabile aleatoare. Regula celor
3σ.

3

0,5

ale funcției.
LP8 Studiul metodelor și tehnicilor de rezolvare a problemelor economice cu ajutorul
calculului diferențial al funcțiilor de mai multe variabile.

PPL la forma standard.
LP11.Construirea domeniului soluțiilor admisibile în planul XOY și determinarea valorilor
optime ale funcției de scop.
LP12-13. Rezolvarea PPL prin metoda tabelelor simplex. Elucidarea cazurilor exceptate a
metodei simplex.

determinare a programului optim al PT.
LP16. Experimente aleatoare. Spațiul evenimentelor elementare. Calcularea probabilităţii
(statistice, clasice, geometrice).

variabilei aleatoare discrete.

Total seminare:

45

12
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9. Evaluare
Curentă

Proiect de an
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
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.

Examen final
40%

