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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 
F.01.O.0.01 180 30 45 - 105 6 Română/rusă 

F.01.O.0.01 180 12 18 - 150 6 Română/rusă 

 
Rezultatele 

învățării: 

Competențe 

Competențe Finalități de studiu 

CP l. Operarea cu conceptele, 

teoriile, metodele și 

instrumentele fundamentale de 

natură economico-financiară în 

realizarea sarcinilor 

profesionale 

de cunoaștere: 

 Să cunoască şi a utiliza noţiunile şi terminologia aferentă disciplinii. 

de aplicare: 

 Să opereze cu vectori în formă geometrică şi algebrică. 

 Să stabilească metoda de rezolvare şi a determina soluţia generală 

(soluţia particulară) a unei ecuaţii diferenţiale studiate. 

de integrare: 

 Să interpreteze economic soluţiile optimale ale problemelor de 

programare liniară şi de tip transport. 

CP 5. Adoptarea deciziilor 

optime in condiții de certitudine, 

incertitudine și risc; gestionarea 

eficace a riscurilor în afaceri 

de cunoaștere: 

 Să posede şi să aplice diferite metode de rezolvare a sistemelor de 

ecuaţii liniare inclusiv metoda Jordan-Gaus. 

de aplicare: 

 Să stabilească rangul şi baza sistemului de vectori, dimensiunea şi 

baza spaţiului liiniar. 

de integrare: 

 Să manifeste iniţiativă şi disponibilităţi de a aborda sarcini variate. 

CP 6. Aplicarea instrumentelor 

manageriale de evaluare a 

eficacitații și eficienței 

activitșților, de identificare și 

mobilizare optimă a rezeryelor 

și măsurilor de sporire a 

eficacității și eficienței, inclusiv 

prin crearea și raționalizarea 

structurii organizatorice și a 

sistemelor de management al 

calității 

de cunoaștere: 

 Să cunoască şi să aplice ecuaţiile unui plan în spaţiu, ecuaţiile unei 

drepte în plan şi în spaţiu. 

de cunoaștere: 

 Să aplice noţiunile de funcţie de mai multe variabile, derivată parţială, 

derivată după direcţie, vector gradient, extrem local, etc... 

de aplicare: 

 Să determine punctele de extrem local şi extremele locale ale funcţiilor 

de mai multe variabile. 

CP 8. Elaborarea și 

coordonarea proiectelor 

aferente administrării 

afacerilor prin utilizarea 

eficientă a resurselor 

organizaționale 

de cunoaștere: 

 Să formalizeze problemele de programare liniară şi de tip transport. 

de cunoaștere: 

 Să deosebească tipurile de ecuaţii diferenţiale studiate. 

de aplicare: 

 Să interpreteze din punct de vedere economic derivatele parţiale, 

diferenţiala şi extremele locale ale funcţiilor de mai multe variabile cu 

sens economic (funcţia de utilitate, funcţia de producţie, etc.). 

Conținutul 

disciplinei 

1. Elemente de algebră vectorială 

2. Elemente de geometrie analitică în spaţiu. 

3. Programarea liniară 

4. Funcţii de mai multe variabile. 

5. Ecuaţii diferenţiale ordinare. 
Evaluarea 

rezultatelor  

Pentru evaluarea rezultatelor învăţării în cadrul disciplinei se realizează: 

1. Evaluarea curentă - se desfășoară pe parcursul semestrului în cadrul cursurilor, seminarelor, consultaţiilor. 
De asemenea, sunt apreciate cu note pe o scală de la 1 la 10 atestările  semestriale obligatorii, care se 

desfășoară în perioadele prestabilite în calendarul academic anual. Ponderea evaluării curente constituie 60% 

(50% - la forma de studii frecvență redusă) din nota finală. 

2. Evaluarea finală - se realizează prin intermediul examenului scris, utilizând testul instituţional, alcătuit din 2 

subiecte formate din sarcini pe 3 nivele cu grad diferit de complexitate (cunoaștere, aplicate, integrare) sau o 



altă variantă de test realizat prin intermediul platformei educaționale  MOODLE a USM 

(www.moodle.usm.md). Ponderea notei acumulate la examen constituie 40% (50% - la forma de studii 

frecvență redusă) din nota finală la disciplină. 

3. Evaluarea produsului studiului individual – se efectuează în afara orelor  de contact direct: la orele de 

consultaţie. Cele mai bune lucrări vor fi prezentate la seminar. 

Studiul 

individual 

Pentru activitatea individuală, studenții realizează un caiet de sarcini cu problemele studiate pe parcursul 

semestrului. 
Probleme rezolvate – 8 probleme soluţionate la diferite teme studiate: 

capitolul I: 

Pr.1- o problemă din cele 4 propuse în punctul 1.1* sau o problemă din cele 2 propuse în punctul 1.2*; 

capitolul II: 

Pr.2 - problema din punctul 2.3*; 

capitolul III: 

Pr.3 - problema din punctul 1*; 

Pr.4 - problema din punctul 2*; 

capitolul IV: 

Pr.5 -problema din punctul 1*; 

Pr.6 - problema din punctul 2*; 

capitolul V: 
Pr.7 - problema din punctul 1* sau problema din punctul 2*; 

Pr.8 - problema din punctul 3*. 
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