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Metode Numerice și Informatica Aplicată  

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 

Catedra/departamentul Electromecanică şi Metrologie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 529.1 – Inginerie și Managementul Calității (IMC) 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 
I (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

2 
2 

E 

S – 
discipline de 
specialitate 
obligatorii 

 

Disciplină 
obligatorie 

5 

 
2. Timpul total estimat 

Secția de 
studii Total ore în 

planul de 
învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar Laborator Teza  de an 
Studiul 

materialului 
teoretic 

Pregătire 
aplicaţii 

ZI 150 30 - 79 - - 41 

FR - - - - - - - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica, Fizica, Tehnologii Informaționale 

Conform competenţelor Tehnologii Informaționale 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de calculator, tablă 
interactivă, internet. 

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. Competenţe specifice acumulate 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP 1. Aplicarea adecvată a cunoștințelor fundamentale de matematică, fizică, chimie, materiale, 
inginerie mecanică, electrică şi electronică în domeniul ingineriei şi activităţilor inginereşti 

CP1.1. Identificarea şi descrierea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale matematicii, fizicii 
și chimiei, adecvate domeniului ingineriei calităţii şi evaluării conformităţii 
CP1.2. Explicarea și interpretarea fenomenelor şi proceselor prezentate la disciplinele din domeniu 
și de specialitate, utilizând tehnologiile informaţionale 

CP 2. Operarea cu concepte fundamentale din știința calculatoarelor,  tehnologia informației,  
metodelor statistice şi probabilistice, precum şi a tehnicilor de modelare/simulare pentru sinteza şi 
analiza metodelor de gestionare a calităţii şi procedurilor de evaluare a conformităţii 

http://www.utm.md/
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CP2.1.Descrierea funcționării și structurii sistemelor de calcul și a aplicațiilor lor în ingineria şi 
managementul calităţii, utilizând limbajele, mediile și  tehnologiile contemporane de programare  
CP2.2. Explicarea și interpretarea metodelor de modelare a procedurilor, proceselor şi sistemelor 
de management în baza  
aplicaţiilor standardizate de software  
CP2.3. Rezolvarea problemelor uzuale din domeniul ingineriei calităţii şi evaluării conformităţii, 
folosind pachete de programe dedicate și mijloace de proiectare asistată de calculator 
 

Competenţe 
transversale 

- 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Formarea  cunoştinţelor de bază şi deprinderilor practice privind utilizarea calculatorului, 
utilizării softul-urilor Matlab, Simulink Matlab, LabView și limbajul de programare C++; și de 
aplicare a metodelor numerice pentru rezolvarea problemelor ingineresti cu ajutorul 
calculatorului. 

Obiectivele specifice  Însușirea softurilor destinate pentru realizarea sarcinilor puse în fața unui inginer. 

 Crearea cunostintelor si deprinderilor pentru rezolvarea ecuatiilor algebrice si 
transcendente, sistemelor de ecuatii lineare, sistemelor de ecuatii neliniarea, valorilor si 
vectorilor proprii, sistemelor  de ecuatii diferentiale ordinarea, prelucracea datelor 
experimentale prin metode numerice.  

 Dobândirea capacităților practice de programare si utilizarea a soft-ului specalizat MatLab. 

 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 
Tema 1. Introducere în Simulink  1 

1 
Tema 2.  Descrierea instrumentelor Simulink. Biblioteca Simulink. 1 

Tema 3. Elaborarea unui model Simulink. 2 - 

Tema 4. Introducere în mediul LabView. 1 1 

Tema 5. Descrierea instrumentelor LabView. 1 1 

Tema 6.  Elaborarea unui VI. 2 1 

Tema 7.  Limbajul de programare C++. Programe liniare.  Functii  IO. 2 

- 
Tema 8. Programe ciclice și ramificate. 2 

Tema 9. Tablouri unidimensionale  si bidimensionale 2 - 

Tema 10. Recapitulare. 1 - 

Tema 11. Introducere în Matlab. 1 1 

Tema 12. Rezolvarea ecutiilor cu o necunoscută prin metode numerice. 2 

1 
Tema 13. Rezolvarea sistemelor de ecutii liniare si neliniare prin metode numerice 2 

Tema 14. Metode Numerice de procesare a datelor experimentale 2 1 

Tema 15. Derivarea si integrarea numerică 2 1 
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Tema 16. Valori si vectori proprii 2 - 

Tema 17. Rezolvarea sistemelor de ecuatii diferentiale ordinare prin metode numerice 2 - 

Total prelegeri: 30 8 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor/practice 

LP1. Modelarea unei funcții de timp în mediul Simulink 4 
2 LP2. Modelul Simulink pentru studiul diodelor. 4 

LP3. Crearea unui VI 4 1 

LP4. Crearea subprogramei a unui VI 4 
1 

LP5. Crearea unui ciclu într-un VI 4 

LP6. Programe liniare C++ 4 
2 

LP7. Programe ramificate și ciclice C++ 6 

LP8. Tablouri uni și bidimensionale C++ 4 - 

LL1. Stdierea mediului de programare MatLab 4 
2 

LL2. Rezolvarea ecuatiilor transcendente si algebrice 4 

LL3.Rezolvarea sistemelor de ecuatii liniare 4 
 

2 LL4.Rezolvarea sistemelor de ecuatii neliniare 2 

LL5. Aproximarea si interpolarea functiilor 4 1 

LL6. Derivarea si integrarea numerica 4 1 

LL7. Valori şi vectori proprii 4  

LL8. Rezolvarea sistemelor de ecuatii diferentiale ordinare 4  

LL9. Recapitulare. Finisarea raportului de laborator 4 - 

Total lucrări de laborator/seminare: 68 12 

   
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Virlan Petru. Informatica Aplicată (curs moodle). Teorie și Aplicații pentru lucrările de laborator.    
http://elearning.utm.md/moodle/course/view.php?id=627 

2.   Nuca Iurie. Metode Numerice (curs moodle). Teorie și Aplicații pentru lucrările de laborator 
 

Suplimentare 1. http://e-lib.kemtipp.ru/uploads/25/eteo156.pdf 
2. http://www.picad.com.ua/lesson.htm 
3. http://optics.sgu.ru/_media/library/education/labview_basics_online.pdf 
4. https://www.lectiideinformatica.net/tutoriale-cursuri-lectii-video-

programare/tutoriale-cursuri-lectii-video-cpluplus.html 
5. http://purecodecpp.com/ 
6. http://www.power-e.ru/2005_01_108.php 
7. https://biblioteca.regielive.ro/cursuri/constructii/lectii-matlab-145465.html 
8. http://ac.upg-ploiesti.ro/cursuri/issc/indrumar_lab_issc.pdf 
9. https://www.mathworks.com/academia/student_center/tutorials.html 

http://elearning.utm.md/moodle/course/view.php?id=627
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https://www.lectiideinformatica.net/tutoriale-cursuri-lectii-video-programare/tutoriale-cursuri-lectii-video-cpluplus.html
https://www.lectiideinformatica.net/tutoriale-cursuri-lectii-video-programare/tutoriale-cursuri-lectii-video-cpluplus.html
http://purecodecpp.com/
http://www.power-e.ru/2005_01_108.php
https://biblioteca.regielive.ro/cursuri/constructii/lectii-matlab-145465.html
http://ac.upg-ploiesti.ro/cursuri/issc/indrumar_lab_issc.pdf
https://www.mathworks.com/academia/student_center/tutorials.html
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10. https://ch.mathworks.com/support/learn-with-matlab-
tutorials.html?s_tid=gn_loc_drop 

11. Algoritmi Numerici pentru Calcule Științifice în Inginerie Electrică. Gabriela Ciuprina. 
MATRIX ROM 2013. http://lmn.pub.ro/~gabriela/books/AlgNr_MatrixRom2013.pdf 

12. Math, Numerics, & Programming. Masayuki Yano, James Douglass Penn, George 
Konidaris, Anthony T Patera. MIT 2013. 
https://ocw.mit.edu/ans7870/2/2.086/S13/MIT2_086S13_Textbook.pdf 
 

 

1. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii materialului studiat  
 

https://ch.mathworks.com/support/learn-with-matlab-tutorials.html?s_tid=gn_loc_drop
https://ch.mathworks.com/support/learn-with-matlab-tutorials.html?s_tid=gn_loc_drop
http://lmn.pub.ro/~gabriela/books/AlgNr_MatrixRom2013.pdf
https://ocw.mit.edu/ans7870/2/2.086/S13/MIT2_086S13_Textbook.pdf

