
Anexa 1 
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ ”DIMITRIE CANTEMIR” 

Facultatea de Management Turistic  şi Comercial 

Domeniul: Administrarea afacerilor 

Specializarea: Economia comerţului, turismului şi serviciilor 

Durata programului de studiu: 3 ani 

Forma de învăţământ: ZI 

Anul universitar: 2013-2014 
PROGRAMA ANALITICĂ 

 

Denumirea disciplinei MATEMATICĂ APLICATĂ ÎN ECONOMIE 

Codul disciplinei M.T.1.1.2 Semestrul 
An I, 

Sem II 
Numărul de credite 5 

    

Facultatea Management Turistic şi Comercial  

 

Numărul orelor pe semestru/activităţi 

Domeniul Administrarea afacerilor Total C S L P SI 

Specializarea / 

Programe de studii 
Economia comerţului, turismului şi 

serviciilor 
56 28 28   28 

  

Categoria formativă a disciplinei 

DF – fundamentală, DG – generală , DS – de specialitate, DC – complementară , DU – umanistă 
DS 

Categoria de opţionalitate a discipline: DI - impusă, DO - opţională, DL - liber aleasă (facultativă) DI 

   

Discipline anterioare Obligatorii - 

Recomandate - 

Obiective Însuşirea unor noţiuni generale de algebră liniară  în spaţii n-dimensionale, optimizare, soluţii 

optime dar şi alte elemente matematice ce pot fi aplicate în diverse procese economice 

Competenţe generale 

şi specifice 

Cunoaşterea şi înţelegerea (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei) 

- cunoaşterea si înţelegerea metodelor matematice necesare parcurgerii noţiunilor disciplinei de 

Matematici ce are aplicabilitate in economie .- 

Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a 

conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

- a modelelor matematice ce se aplica in probleme economice specifice profilului 

Instrumental aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; 

utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

- utilizarea de metode matematice ce pot duce la rezolvarea unor probleme economice concrete. 

- formarea unei  gândiri logice, o înţelegere in profunzime a fenomenelor economice, îndemânare de 

calcul si folosirea cunoştinţelor dobândite in alte omenii. 

Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul.......... / 

promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice/ valorificarea optimă şi creativă a 

propriului potenţial în activităţile domeniului/ angajarea în relaţii de parteneriat cu alte 

persoane/participarea la propria dezvoltare profesională. 

Conţinut tematic al 

cursului 
1. Spaţii vectoriale 4 ore 

1.1. Spaţii vectoriale   

1.2. Subspaţii vectoriale  

1.3. Baze, coordonate, dimensiune într-un spaţiu liniar   

  

2. Notiuni de cercetari operationale  8 ore 

2.1. Exemple de probleme economice cu modele de programare liniară    

2.2. Forma canonică, standard şi generală a unei POL. Soluţii  

2.3. Algoritmul simplex  

2.4. Teoria grafurilor  

2.5. Probleme de transport 

 

  

3. Elemente de analiză matematică 6 ore 

3.1. Limite. Continuitate. Derivabilitate  

3.2. Calcul diferenţial 

3.3. Extreme ale funcţiilor de mai multe variabile 

 

  

4. Elemente de teoria probabilităţilor  6 ore 

6.1. Probabilităţi. Definiţie   

6.2. Scheme clasice de probabilitate.  

6.3. Variabile aleatoare 

 

5. Matematici financiare                                                                                      4 ore         

5.1. Dobânda simplă 

 



5.2. Dobânda compusă 

 
 

Teste şi teme de 

control 
 

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, PV - Probă de verificare, LP-lucrări de control E 

Stabilirea notei finale 

(procentaje) 

- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice 70% 

- activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice / proiect / referat etc. 30% 

- activităţi ştiinţifice - 

Bibliografia 1. Neamţu M., - Matematici aplicate în economie - Editura Mirton, Timişoara, 2004. 

2. Şerban R., Dumitrescu T., - Matematici aplicate in economie, Editura Dacia Nova, 

Lugoj, 2002  

 

 

Titulari de disciplină Grad  didactic, titlu. Semnătura 

Mateia Nicolae Adrian Lect. univ. dr.  

Legenda: C - curs, S – seminar, L – activităţi de laborator, P – proiect sau lucrări practice, SI – studiu individual 


