
1 
 

FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea  Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul Finanțe-contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Contabilitate  
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii  Contabilitate și informatică de gestiune 
 

2. Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei              MATEMATICĂ APLICATĂ ÎN 

ECONOMIE 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof. univ. dr. Acu Mugur  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Constantinescu Eugen 
2.4 Anul de 
studiu 

I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de 
evaluare 

E 2.7 Regimul 
disciplinei: 
obligatorie (DO) 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână          

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.2 curs 28 3.3 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             22 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe 
teren                                                                             

12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   10 
Tutoriat 4 
Examinări 10 
Alte activităţi ..................................                                       
3.7 Total ore studiu individual      58 
3.9 Total ore pe semestru            100 
3.10 Numărul de credite              4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum        - 
4.2 de competenţe        - 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
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5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

- 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

- 

 
6. Competenţele specifice accumulate 
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 Studentul trebuie să fie capabil să utilizeze în mod firesc noţiunile matematice de 
bază însuşite în timpul pregătirii universitare. De asemenea, studentul trebuie să fie 
capabil să urmărească succesiunea logică a noţiunilor / aplicaţiilor predate 
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  Studentul trebuie să fie capabil să prezinte în mod clar sensul (înţelesul) noţiunilor / 
aplicaţiilor însuşite. 

 Studentul trebuie să fie capabil să utilizeze calculatorul în rezolvarea practică a 
aplicaţiilor corespunzătoare noţiunilor însuşite. 

 Studentul trebuie să fie deschis însuşirii de noi noţiuni / aplicaţii. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 
7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Studentul trebuie să fie capabil să utilizeze în mod firesc noţiunile 
matematice de bază însuşite în timpul pregătirii universitare. De asemenea, 
studentul trebuie să fie capabil să urmărească succesiunea logică a 
noţiunilor / aplicaţiilor predate 

7.2 Obiectivele 
specifice             

Studentul trebuie să fie capabil să prezinte în mod clar sensul (înţelesul) 
noţiunilor / aplicaţiilor însuşite. 
Studentul trebuie să fie capabil să utilizeze calculatorul în rezolvarea 
practică a aplicaţiilor corespunzătoare noţiunilor însuşite. 
Studentul trebuie să fie deschis însuşirii de noi noţiuni / aplicaţii.  
Realizarea unei gandiri logice / analitice a studentului. 
Cunoasterea modalitatilor matematice de optimizare / rezolvare a unor 
tipuri fundamentale de probleme economice. 
Pregatirea aparatului matematic necesar in studiul diciplinelor de 
specialitate din  planul de invatamant. 

 
8.  Conţinuturi 

 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 

Modelare matematica. Exemple Prelegeri, 
Explicaţii, 
Demonstrare, 
Convingere - 
dialogul 
problematizării, 

 
Spatii vectoriale  
Matrici, determinanti, sisteme de ecuatii 
liniare 

 

Forme liniare, biliniare si patratice  
Produs scalar, norma, metrica  
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Probleme de programare liniara. Aplicatii Exemplul, 
Exerciţiul 

 

 
Probleme de transport  
Serii numerice  
Derivarea functiilor reale de mai multe 
variabile reale. Extremele simple ale 
functiilor reale de mai multe variabile 
reale 

 

Diferentiala. Extremele conditionate ale 
functiilor reale de mai multe variabile 
reale 

 

Integrale definite – recapitulare.   
Integrale improprii  
Integrale ce depind de parametrii. 
Integralele Euleriene 

 

Integrale multiple  
Bibliografie 
 D. Acu, M. Acu, P. Dicu, A.M. Acu, Matematici aplicate în economie Volumul I – Elemente de 

algebră, programare liniară şi teoria grafurilor şi probleme de transport, Editura Universităţii 
„Lucian Blaga” din Sibiu, 210 pg., 2001 

 A.M. Acu, M. Acu, P. Dicu, Matematici aplicate în economie  – Elemente de algebră, 
programare liniară şi teoria grafurilor - Probleme, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din 
Sibiu, 148 pg., 2001 

 D. Acu, M. Acu, P. Dicu, A.M. Acu, Matematici aplicate în economie Volumul II – Elemente 
de analiză matematică, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 370 pg., 2002 

 A.M. Acu, M. Acu, P. Dicu, M. Olaru, Analiză Matematică - Probleme, Editura Universităţii 
„Lucian Blaga” din Sibiu, 165 pg., 2001 

 http://depmath.ulbsibiu.ro/chair/acu_mugur/manexe/MatematiciAplicateInEconomiePentruIDD
.pdf 

 Orice alt curs / culegere de probleme privind Matematicile Aplicate in Economie sau subiectele 
prezentate anterior ( de exemplu: 
http://www.econ.ubbcluj.ro/~rodica.lung/co/curs_programare.pdf ; 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de 
predare 

Observaţii 

Modelare matematica. Exemple. Aplicatii/exercitii/probleme Prelegeri, 
Explicaţii, 
Demonstrare, 
Convingere - 
dialogul 
problematizării, 
Exemplul, 
Exerciţiul 

 
Spatii vectoriale. Aplicatii/exercitii/probleme  
Matrici, determinanti, sisteme de ecuatii liniare. 
Aplicatii/exercitii/probleme 

 

Forme liniare, biliniare si patratice. 
Aplicatii/exercitii/probleme 

 

Produs scalar, norma, metrica. Aplicatii/exercitii/probleme  
Probleme de programare liniara.  Aplicatii/exercitii/probleme  
Probleme de transport. Aplicatii/exercitii/probleme  
Serii numerice. Aplicatii/exercitii/probleme  
Derivarea functiilor reale de mai multe variabile reale. 
Extremele simple ale functiilor reale de mai multe variabile 
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reale.  Aplicatii/exercitii/probleme 
Diferentiala. Extremele conditionate ale functiilor reale de mai 
multe variabile reale.  Aplicatii/exercitii/probleme 

 

Integrale definite – recapitulare. Aplicatii/exercitii/probleme  
Integrale improprii. Aplicatii/exercitii/probleme  
Integrale ce depind de parametrii. Integralele Euleriene. 
Aplicatii/exercitii/probleme 

 

     Integrale multiple. Aplicatii/exercitii/probleme   
Bibliografie 
 D. Acu, M. Acu, P. Dicu, A.M. Acu, Matematici aplicate în economie Volumul I – Elemente de 

algebră, programare liniară şi teoria grafurilor şi probleme de transport, Editura Universităţii 
„Lucian Blaga” din Sibiu, 210 pg., 2001 

 A.M. Acu, M. Acu, P. Dicu, Matematici aplicate în economie  – Elemente de algebră, 
programare liniară şi teoria grafurilor - Probleme, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din 
Sibiu, 148 pg., 2001 

 D. Acu, M. Acu, P. Dicu, A.M. Acu, Matematici aplicate în economie Volumul II – Elemente 
de analiză matematică, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 370 pg., 2002 

 A.M. Acu, M. Acu, P. Dicu, M. Olaru, Analiză Matematică - Probleme, Editura Universităţii 
„Lucian Blaga” din Sibiu, 165 pg., 2001 

 http://depmath.ulbsibiu.ro/chair/acu_mugur/manexe/MatematiciAplicateInEconomiePentruIDD
.pdf 

 Orice alt curs / culegere de probleme privind Matematicile Aplicate in Economie sau subiectele 
prezentate anterior ( de exemplu: 
http://www.econ.ubbcluj.ro/~rodica.lung/co/curs_programare.pdf ; 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
Cunoașterea instrumentarului matematic va permite studentului dezvoltarea capcității de analiză 
și sinteză a informațiilor, necesară la celelalte materii și în viața profesională 
 

 
10. Evaluare 

 
Tip activitate         10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din                                                         
nota finală      

10.4 Curs               Teme de 
curs/pondere=     
10%(nCPC) 

 Referate de 
disciplină=      
0%(nCPC) 

 Lucrări 
practice=      

Activităţi aplicative -   
30 % 
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20%(CPC) 
 

Proiect -    10% 
CPE (CPE – 
condiţionează 
participarea la examen) 

 
Examen parţial -    
0% 

(nCPE – nu 
condiţionează 
participarea la examen) 

  Examen de semestru 
-    60% 

Condiţionează 
evaluarea finală) 

10.5 Seminar/laborator    
   

10.6 Standard minim de performanţă                                                        
Este necesara prezenta la 50% din activitatiile tip seminar si la 30% din activitatiile de predare. 
 
 
 
Data completării Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
01.10.2016         ............................       ............ 
 
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
03.10.2016                             ............. 
 


