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METODE NUMERICE ŞI INFORMATICA APLICATĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică 

Departamentul Electroenergetică şi Electrotehnică 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0713.1 Electroenergetica 

Anul de studiu Semestru
l 

Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 
II (învăţământ cu frecvenţă redusă) 

2 
4 E 

unitate de 
curs de 

specialitate 

unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în planul de învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs 
Laborator/ 

seminar 
Proiect 
de an 

Studiul materialului 
teoretic 

Pregătire 
aplicaţii 

150 (învăţământ cu frecvenţă) 30 45/0 - 30 45 

150 (învăţământ cu frecvenţă redusă) 8 12/0 - 52 78 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Fizica, Matematica şi Tehnologii informaţionale. 

Conform competenţelor Crearea cunoştinţelor şi deprinderilor practice de formulare a 
problemelor, elaborarea algoritmilor şi programelor de calcul, 
simularea pe calculator şi analiza rezultatelor obţinute. 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sală este nevoie de tablă, proiector, ecran, 
calculator şi materiale didactice specifice. 

Laborator/seminar La lucrările de laborator studenţii vor rezolva sarcini individuale cu utilizarea 
produselor software specializate. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
transversale 

CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor 
de comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-
line etc.), inclusiv folosind limbi străine. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Formarea cunoştinţelor teoretice şi deprinderi practice de aplicare a sistemelor, metodelor şi 
tehnicilor moderne de programare şi simulare, a metodelor numerice de calcul la analiza şi 
simulare a dispozitivelor, proceselor şi fenomenelor din domeniul de activitate a viitorilor 
specialişti. 

Obiective 
specifice 

Cunoaşterea structurii şi posibilităţilor produselor software specializate;  
Conştientizarea rolului modelării matematice în analiza şi sinteza proceselor din domeniul 
electroenergeticii;  
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Cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de programare; 
Aprofundarea cunoştinţelor privind algoritmii şi metodele analitice şi numerice de soluţionare a 
ecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii liniare şi  neliniare, a integralelor definite, a ecuaţiilor şi 
sistemelor de ecuaţii diferenţiale ş. a.; 
Abilitatea de utilizare a produselor software specializate pentru rezolvarea diferitor probleme 
inginereşti, în special din domeniul electroenergeticii; 
Formarea  abilităţilor de analiză şi comunicare a rezultatelor modelării pe calculator a proceselor 
în sistemele electrice. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

învăţămâ
nt cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica prelegerilor 
Iniţiere în programare şi utilizarea calculatoarelor 
T1. Pachete de programe performante pentru calcule matematice şi realizarea 
reprezentărilor grafice în domeniul ştiinţei şi ingineriei. Programul de calcule matematice 
MathCad. Posibilităţi grafice. 

 
2 

 
1 

Soluţionarea ecuaţiilor neliniare 
T2. Separarea rădăcinilor ecuaţiilor neliniare. Calculul rădăcinilor ecuaţiilor neliniare cu 
precizia dată. Metoda înjumătăţirii intervalului. Metoda iteraţiilor. Metoda Newton. 

 
4 

 
2 

Soluţionarea sistemelor de ecuaţii algebrice liniare 
T3. Metoda eliminării a lui Gauss. Metoda lui Gauss-Seidel. 

4 1 

Calculul integralelor definite 
T4. Metoda Dreptunghiurilor. Metoda Trapezelor. Metoda Simpson. 

4 1 

Integrarea ecuaţiilor diferenţiale obişnuite 
T5. Ecuaţii diferenţiale ordinare. Metoda Euler. Metoda Runge-Kutta. 

4 1 

Aproximarea funcţiilor 
T6. Metoda celor mai mici patrate. 

2  

Modelare în Simulink 
T7. Iniţiere în modelarea MatLab. Pachetul de extensie Simulink. Pachetul 
SimPowerSystem din componenţa Simulink. 

2 1 

Programare în RASTR 
T8. Iniţiere în programarea RASTR. Crearea unei baze de date noi. Introducerea nodurilor. 
Introducerea laturilor. Verificarea bazei de date create. Calculul regimurilor permanente 
de funcţionare. Vizualizarea rezultatelor calculului. 

4 1 

Programare în PSSE 
T9. Iniţiere în programarea PSSE. Crearea unei baze de date. Introducerea nodurilor şi a 
laturilor. Verificarea bazei de date create. Calculul regimurilor permanente de 
funcţionare. Vizualizarea rezultatelor calculului. Calculul curenţilor de scurtcircuit. 

4  

Total prelegeri: 30 8 

Tematica lucrărilor de laborator 
LL1. Sistemul de programare MathCad. Calculul liniei de racordare a întreprinderii 
industriale la sistemul electroenergetic. Construirea graficelor funcţiilor. 

4 2 

LL2. Sistemul de programare MathCad. Soluţionarea ecuaţiilor şi a sistemelor de ecuaţii. 4 2 
LL3. Sistemul de programare MathCad. Soluţionarea ecuaţiilor diferenţiale. 4 2 
LL4. Sistemul de programare MathCad. Determinarea pierderilor maximale de tensiune 
într-o reţea deschisă. 

4 

LL5. Sistemul de programare MatLab. Mediul integrat al MatLab-ului. Fişiere MatLab. 
Reprezentări grafice. 

4 

LL6. Sistemul de programare MatLab. Introducere în programarea MatLab. Definirea 4 
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matricelor. Instrucţiuni MatLab. Operaţii şi funcţii de bază. 

LL7. Sistemul de programare MatLab. Calculul polinoamelor. Integrarea şi aproximarea 
funcţiilor. 

4  

LL8. Iniţiere în modelarea MatLab. Pachetul de extensie Simulink. Pachetul 
SimPowerSystem din componenţa Simulink. 

4 2 

LL9. Programare în RASTR. Crearea unei baze de date noi. Introducerea nodurilor. 
Introducerea laturilor. Verificarea bazei de date create. Calculul regimurilor permanente 
de funcţionare. Vizualizarea rezultatelor calculului. 

6 4 

LL10. Programare în PSSE. Crearea unei baze de date. Introducerea nodurilor şi a laturilor. 
Verificarea bazei de date create. Calculul regimurilor permanente de funcţionare. 
Vizualizarea rezultatelor calculului. Calculul curenţilor de scurtcircuit. 

7 

Total lucrări de laborator: 45 12 
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3. I. Proţuc, V. Pogora, Iu. Hramco  Programarea şi utilizarea calculatoarelor. Îndrumar de 
laborator. Chişinău: U.T.M., 2006 – 95 p. 

Suplimentare 1. P. Gavruţă ş.a. Metode numerice. Timişoara, U.T.T.,  1990. 
2. E. Scheiber, D.Lixăndroiu  MathCAD. Prezentare şi probleme rezolvate. Bucureşti : 

Editura tehnică. 1994. 
3. M. Ghinea, V. Fireţeanu MATLAB. Calcul numeric-Grafică-Aplicaţii. Bucureşti: Teora, 

1995. 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri, seminare şi lucrări de laborator; 
Prezentarea şi susţinerea lucrărilor de laborator. 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obţinerea notei minime de „5” la examenul final. 

 


