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Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Inginerie mecanică, Mecatronică şi Management 

Departamentul Mecanică şi Tehnologii 

Domeniul de studii Inginerie Industrială 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii/calificarea Tehnologia construcțiilor de mașini/inginer 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Algebră, geometrie analitică şi diferenţială 

Titularul activităţilor de curs Lector dr. Marus Marchitan 

Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Marius Marchitan 

Anul de studiu I Semestrul 1 Tipul de evaluare Examen 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 2 Seminar 2 Laborator - Proiect - 

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

56 Curs 28 Seminar 28 Laborator - Proiect - 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru ore 

   II a)  Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 

   II b)  Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

   II c)  Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

   II d) Tutoriat   

III Examinări 3 

IV Alte activităţi: - 

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 69 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 125 

Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum • Elemente de algebră şi analiză matematică 

Competenţe • C1: Operarea cu concepte din disciplinele fundamentale 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului • Sală dotată cu tablă şi videoproiector 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar • Sală dotată cu tablă şi videoproiector 

Laborator • Nu este cazul 

Proiect • Nu este cazul 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 
C1 Identificarea, definirea, utilizarea noţiunilor din ştiinţele fundamentale specifice domeniului ingineriei. 

Competenţe 

transversale 

- 

  

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

Obiectivul general al disciplinei • Cunoaşterea unor metode de bază şi algoritmi cu aplicaţii în inginerie  

• Dezvoltarea abilităţilor de a aplica corect cunoştinţele acumulate pentru 
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               rezolvarea diferitelor clase de probleme 

• Formarea deprinderilor de modelare matematică a unor procese de natură 

tehnico-inginerească, cu utilizarea cunoştinţelor însuşite din domenii 

diverse ale matematicii 

Obiectivele specifice Curs • Recunoaşterea principalelor clase/tipuri de probleme din Algebră, 

geometrie analitică şi diferenţială  şi selectarea tehnicilor adecvate pentru  

rezolvarea lor 

• Utilizarea cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate  

Seminar • Formarea unei gândiri algoritmice  

• Utilizarea noţiunilor şi tehnicilor prezentate la curs 

• Crearea deprinderilor de a rezolva diverse exerciţii şi probleme, utile în 

practica tehnico - inginerească  

Laborator  

Proiect  

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1.  Spaţii vectoriale finit dimensionale      

1.1  Spaţii vectoriale. Definiţie. Exemple. Proprietăţi 

1.2  Bază. Dimensiune 

1.3  Schimbări de baze într-un spaţiu vectorial 

1.4  Subspaţii vectoriale. Operaţii cu subspaţii vectoriale 

2.  Aplicaţii liniare      

2.1  Aplicaţii liniare. Definiţie. Exemple. Proprietăţi 

2.2  Operaţii cu aplicaţii liniare. Nucleu. Imagine 

2.3  Aplicaţii liniare între spaţii vectoriale finit dimensionale 

2.4  Valori proprii. Vectori proprii  

3.  Forme biliniare. Forme pătratice. Spaţii vectoriale 

euclidiene   

3.1  Forme biliniare 

3.2  Forme pătratice 

3.3  Spaţii vectoriale euclidiene 

4.  Elemente de algebră vectorială      

4.1  Vectori liberi. Aplicaţii ale operaţiilor cu vectori 

4.2  Produse cu vectori 

5.  Repere carteziene şi polare în plan şi spaţiu      

5.1  Repere carteziene în plan şi spaţiu 

5.2  Schimbâri de repere carteziene 

5.3  Repere polare în plan şi spaţiu 

6.  Planul şi dreapta în spaţiu. Poziţiile relative ale 

dreptelor şi planelor în spaţiu      

6.1  Plan determinat de un punct şi vectorul normal la plan 

6.2  Plan determinat de un punct şi doi vectori necoliniari 

6.3  Plan determinat de trei puncte necoliniare 

6.4  Ecuaţia normală a planului 

6.5  Dreapta determinată de un punct şi un vector director 

6.6  Dreapta determinată de două puncte neconfundate 

6.7  Ecuaţia dreptei sub formă generală 

6.8  Poziţia relativă a două plane 

6.9  Poziţia a două drepte în spaţiu; poziţia unei drepte faţă 

de un plan 

 

7.  Probleme de distanţă în spaţiu      

7.1  Distanţa de la un punct la o dreaptă 

7.2  Distanţa de la un punct la un plan 

7.3  Distanţa dintre două drepte orientate 

7.4  Perpendiculara comunâ a două drepte în spaţiu 

7.5  Proiecţia unei drepte pe un plan 

8.  Curbe algebrice de ordinul al doilea (conice)      

8.1  Definiţia comună a conicelor 

8.2  Invarianţi ortogonali 

8.3  Centrul unei conice. Clasificarea conicelor după centru 

2 
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Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, 

expunerea, demonstraţia, 

exemplificarea 

 

Idem 

 

 

 

 

Idem 

 

 

 

 

Idem 

 

 

Idem 

 

 

 

Idem 
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Idem 
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8.4  Reducerea ecuaţiei unei conice la forma canonică 

8.5  Conice pe ecuaţii reduse 

8.6  Intersecţia unei conice cu o dreaptă. Tangenta la conică 

8.7  Fascicul de conice 

9.   Suprafeţe de ordinul al doilea (cuadrice)      

9.1  Sfera în spaţiu 

9.2  Cuadrice date pe ecuaţii canonice 

9.3  Generarea suprafeţelor 

10.  Elemente de geometrie diferenţială a curbelor plane      

10.1  Reprezentări analitice ale curbelor plane 

10.2  Elemente de calcul diferenţial pentru funcţii cu valori 

vectoriale 

10.3  Tangentă. Normală. Element de arc 

10.4  Curbură. Rază de curbură 

10.5  Contactul a două curbe plane  

10.6  Curba osculatoare. Cerc osculator 

10.7  Înfăşurătoarea unei familii de curbe plane 

11.  Elemente de geometrie diferenţială a curbelor în 

spaţiu     

11.1  Curbe în spaţiu. Definiţie. Reprezentări analitice 

11.2  Tangenta la o curbă în spaţiu 

11.3  Plan normal la o curbă în spaţiu 

11.4  Lungimea unui arc. Element de arc 

11.5  Plan osculator la o curbă în spaţiu 

11.6  Normala principală. Binormala. Plan rectificator. 

Triedrul Frénet  

11.7  Curbură. Torsiune. Formulele lui Frénet  

12.  Elemente de geometrie diferenţială a suprafeţelor      

12.1  Suprafeţe. Reprezentări analitice 

12.2  Curbe pe suprafaţă. Curbe coordonate. Puncte 

singulare şi regulate 

12.3  Plan tangent. Normală 

12.4  Prima formă fundamentală a unei suprafeţe 

12.5  Curbura unei curbe pe suprafaţă. A doua formă 

fundamentală 

12.6  Curbura normală. Curburi principale  

 

 

 

2  
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Idem 

 

 

 

Idem 
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Idem 

 

Bibliografie 

1.  Bercovici, M., ş.a – Culegere de probleme de Geometrie analitică şi diferenţială, EDP, Bucureşti, 1973 

2.  Grădinaru, N.  –  Aplicaţii la cursul de algebră liniară şi geometrie analitică, Institutul Politehnic Iaşi, 1977  

3.  Udrişte, C., ş.a – Probleme de Algebră, Geometrie şi ecuaţii diferenţiale, EDP, Bucureşti, 1981 

4.  Chiriţă, S.  – Probleme de matematici superioare, EDP 1989  

5.  Atanasiu, G.  – Probleme de algebră liniară, geometrie analitică, diferenţială şi ecuaţii diferenţiale, Ed.ALL, 1994  

6.  Gradinaru, D., Paicu, A.  –  Algebră  liniară şi aplicaţii, Tipografia USV, 1996,  http://exlibris.usv.ro:8991/F/ 

7.  Lignon, D.  – Méthodes numériques et géométrie, 2002, curs în format electronic, 

http://chris.naudin.free.fr/documents/jean-louis_poss/numerique.pdf 

8.  Atanasiu, G., ş.a – Algebră liniară;  geometrie analitică, diferenţială;  ecuaţii diferenţiale, Editura Fair Partners, 

Bucureşti, 2003 

9.  Atanasiu, G., ş.a – Curbe şi suprafeţe, Matrix Rom, Bucureşti, 2005 

10.  Fetcu, D. – Elemente de algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2009 

11.  Gradinaru, D.  –  AGAD, Algebră liniară, 2010, curs suport electronic, 

http://www.fim.usv.ro/nou/catedra_componenta.php/id/1, parola:fimmm  

12.  Gradinaru, D.  –  AGAD, Geometrie analitică, 2010, curs suport electronic, 

http://www.fim.usv.ro/nou/catedra_componenta.php/id/1, parola:fimmm  

13.  Stoica, E., Neagu, M. – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială, Culegere de probleme, format 

electronic, http://www.unitbv.ro/LinkClick.aspx?fileticket=azJeKh2orh0%3D&tabid=6419 

Bibliografie minimală 

1.  Chiriţă, S.  – Probleme de matematici superioare, EDP 1989  

2.  Gradinaru, D., Paicu, A.  –  Algebră  liniară şi aplicaţii, Tipografia USV, 1996,  http://exlibris.usv.ro:8991/F/ 

3.  Fetcu, D. – Elemente de algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2009 

4.  Gradinaru, D.  –  AGAD, Algebră liniară, 2010, curs suport electronic, 

http://www.fim.usv.ro/nou/catedra_componenta.php/id/1, parola:fimmm  

5.  Gradinaru, D.  –  AGAD, Geometrie analitică, 2010, curs suport electronic, 

http://www.fim.usv.ro/nou/catedra_componenta.php/id/1, parola:fimmm  

http://exlibris.usv.ro:8991/F/
http://chris.naudin.free.fr/documents/jean-louis_poss/numerique.pdf
http://www.fim.usv.ro/nou/catedra_componenta.php/id/1
http://www.fim.usv.ro/nou/catedra_componenta.php/id/1
http://www.unitbv.ro/LinkClick.aspx?fileticket=azJeKh2orh0%3D&tabid=6419
http://exlibris.usv.ro:8991/F/
http://www.fim.usv.ro/nou/catedra_componenta.php/id/1
http://www.fim.usv.ro/nou/catedra_componenta.php/id/1
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6.  Stoica, E., Neagu, M. – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială, Culegere de probleme, format 

electronic, http://www.unitbv.ro/LinkClick.aspx?fileticket=azJeKh2orh0%3D&tabid=6419 

 

Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1.   Aplicaţii recapitulative din matematica de liceu 

2.   Elemente de algebră liniară: spaţii vectoriale, bază, 

dimensiune, schimbări de baze 

3.   Operatori liniari. Valori şi vector proprii. Forme liniare, 

biliniare şi pătratice 

4.  Spaţii euclidiene. Procedeul de ortogonalizare Gramm-

Schmidt 

5.   Elemente de algebră vectorială. Repere carteziene şi 

polare în plan şi spaţiu Schimbări de repere 

6.   Ecuaţii ale planului în spaţiu 

7.   Ecuaţii ale dreptei în spaţiu. Poziţii relative 

8.   Probleme de distanţă  

9.   Conice 

10.   Cuadrice 

11.  Probleme de geometrie diferenţială a curbelor plane 

12.  Probleme de geometrie diferenţială a curbelor în spaţiu 

13.  Geometrie diferenţială a suprafeţelor 

14.  Sinteză asupra cursului AGAD. Aplicaţii pregătitoare 

pentru examen 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Exercitiu, demonstratia, 

exemplificarea 

 

Idem 

 

Idem 

 

Idem 

 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

 

 

Bibliografie 

1.  Bercovici, M., ş.a – Culegere de probleme de Geometrie analitică şi diferenţială, EDP, Bucureşti, 1973 

2.  Grădinaru, N.  –  Aplicaţii la cursul de algebră liniară şi geometrie analitică, Institutul Politehnic Iaşi, 1977  

3.  Udrişte, C., ş.a – Probleme de Algebră, Geometrie şi ecuaţii diferenţiale, EDP, Bucureşti, 1981 

4.  Chiriţă, S.  – Probleme de matematici superioare, EDP 1989  

5.  Atanasiu, G.  – Probleme de algebră liniară, geometrie analitică, diferenţială şi ecuaţii diferenţiale, Ed.ALL, 1994  

6.  Fetcu, D. – Elemente de algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2009 

7.  Gradinaru, D.  –  AGAD, Algebră liniară, 2010, curs suport electronic, 

http://www.fim.usv.ro/nou/catedra_componenta.php/id/1, parola:fimmm  

8.  Gradinaru, D.  –  AGAD, Geometrie analitică, 2010, curs suport electronic, 

http://www.fim.usv.ro/nou/catedra_componenta.php/id/1, parola:fimmm  

9.  Stoica, E., Neagu, M. – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială, Culegere de probleme, format 

electronic, http://www.unitbv.ro/LinkClick.aspx?fileticket=azJeKh2orh0%3D&tabid=6419 

Bibliografie minimală 

1.  Grădinaru, N.  –  Aplicaţii la cursul de algebră liniară şi geometrie analitică, Institutul Politehnic Iaşi, 1977  

2.  Chiriţă, S.  – Probleme de matematici superioare, EDP 1989  

3.  Atanasiu, G.  – Probleme de algebră liniară, geometrie analitică, diferenţială şi ecuaţii diferenţiale, Ed.ALL, 1994  

4.  Gradinaru, D.  –  AGAD, Algebră liniară, 2010, curs suport electronic, 

http://www.fim.usv.ro/nou/catedra_componenta.php/id/1, parola:fimmm  

5.  Gradinaru, D.  –  AGAD, Geometrie analitică, 2010, curs suport electronic, 

http://www.fim.usv.ro/nou/catedra_componenta.php/id/1, parola:fimmm  

6.  Stoica, E., Neagu, M. – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială, Culegere de probleme, format 

electronic, http://www.unitbv.ro/LinkClick.aspx?fileticket=azJeKh2orh0%3D&tabid=6419 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• conţinutul cursului şi al seminarului este în concordanţă cu conţinutul disciplinelor similare de la programele de 

studiu TCM de la alte universităţi din ţară şi străinătate 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală % 

Curs 

Nota acordată pentru participarea activă în 

timpul cursurilor. Vizează aspecte atitudinale: 

conştiinciozitate, interes pentru studiul 

individual 

 

Evaluare continuă 

 

 

 

20  

http://www.unitbv.ro/LinkClick.aspx?fileticket=azJeKh2orh0%3D&tabid=6419
http://www.fim.usv.ro/nou/catedra_componenta.php/id/1
http://www.fim.usv.ro/nou/catedra_componenta.php/id/1
http://www.unitbv.ro/LinkClick.aspx?fileticket=azJeKh2orh0%3D&tabid=6419
http://www.fim.usv.ro/nou/catedra_componenta.php/id/1
http://www.fim.usv.ro/nou/catedra_componenta.php/id/1
http://www.unitbv.ro/LinkClick.aspx?fileticket=azJeKh2orh0%3D&tabid=6419
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Nota acordată la examinarea finală. Vizează 

corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor, 

coerenţa logică, gradul de asimilare al 

limbajului de specialitate 

 

Evaluare prin probă finală 

scrisă (2 ore) 

 

40 

Seminar 

Notă acordată pentru participarea activă din 

timpul seminariilor.  Se urmăreşte: capacitatea 

de a opera cu cunoştinţele asimilate; aspecte 

atitudinale: conştiinciozitate, interes pentru 

studiul individual 

 

Evaluare continuă prin  

examinare orală şi lucrări de 

control anunţate 

 

 

40 

Laborator  - - - 

Proiect  - - - 

Standard minim de performanţă  

Cunoaşterea elementelor fundamentale din teoria prezentată la cursul de Algebră, geometrie analitică şi diferenţială,  

rezolvarea unor aplicaţii simple 

„Cu aprobarea cadrului didactic titular al disciplinei, studenții pot echivala parțial activități aplicative la care au 

absentat, prin susținerea unor teste, a unor referate sau a unor proiecte prin care dovedesc dobândirea abilităților, 

competențelor şi cunoştinţelor aferente.” (aprobat în CF din 15.01.2018) 

 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

21.09.2018 

Lector univ.dr. Marius Marchitan 

 

Lector univ.dr. Marius Marchitan 

 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

01.10.2018 

Prof. univ.dr. ing. Dumitru Amarandei 

 
 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

01.10.2018 

Prof. univ.dr. ing. Ilie Muscă 

 
 




