Centralizatorul temelor pentru
elaborarea lucrărilor metodico-științifice în vederea
obținerii gradului didactic I în învățământ
SERIA 2019-2021
Avizat în ședința Consiliului facultății din 5.12.2018.

PROF. DR. IOAN BUCĂTARU
1. Relații metrice în geometria plană și în spațiu
În cadrul acestei teme se va face o introducere în geometria afină euclidiană. Folosind
metrica euclidiană indusă se vor studia relații metrice de tip Leibniz, Stewart,
Menealaus, Ceva, în cazul 2, respectiv 3-dimensional, urmărindu-se asemănările și
deosebirile din cazul plan, respectiv din spațiu. Pentru aceste relații metrice se vor
propune diverse demonstrații: sintetice, vectoriale, folosind transformări geometrice.
2. Probleme de loc geometric în plan și spațiu
Noțiunea de loc geometric, într-o formulare explicită, nu mai apare în programa
școlară a ultimilor ani. Totuși, locurile geometrice apar în manulele școlare începând
cu clasa a VI-a (mediatoarea, bisectoarea), în clasa a VII-a (cercul) și apoi în clasa a VIIIa la geometria în spațiu.
Tema propusă dorește să readucă în atenția profesorului de gimnaziu, sau de liceu,
importanța noțiunii de loc geometric în dezvoltarea raționamentului geometric al
elevilor. Se are în vedere o prezentare riguroasa a modului de abordare a unei
probleme de loc geometric. Se dorește prezentarea unei liste cu probleme
fundamentale de loc geometric (gimanziu/liceu) și a diverselor metode ce pot fi
utilizate în rezolvarea problemelor de loc geometric (sintetic, analitic, vectorial,
folosind tranformări geometrice).
PROF. DR. MARIUS DUREA
1. Studiul funcțiilor în matematica preuniversitară
Studiul funcțiilor reale de o variabilă reală reprezintă unul dintre obiectivele majore
ale programei matematicii preuniversitare, multe dintre tehnicile și conceptele
analizate de-a lungul anilor de studiu fiind puse în slujba acestui obiectiv. Firesc,
punctul culminant al acestui studiu îl constituie utilizarea aparatului calculului
diferențial pe axa reală, dar pașii premergători (considerarea proprietăților de
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injectivitate, surjectivitate, continuitate, considerarea unor clase particulare de funcții,
așa numitele funcții elementare), precum și cei ulteriori (studiul calculului integral și
aplicațiilor sale), reprezintă capitole de o mare importanță în cadrul programei. De
fapt, studiul funcțiilor în matematica preuniversitară presupune înţelegerea şi
mânuirea cu abilitate a procedeelor de calcul, a unor tehnici avansate de
raționament, cât și aprofundarea unor concepte cu grad ridicat de complexitate.
Lucrarea își propune să analizeze felul în care apar în cadrul programei matematice
gimnaziale și liceale diverse probleme de studiul funcțiilor, precum și aplicațiile
acestui studiu. Lucrarea pe care o propunem va parcurge traseul teoretic necesar
introducerii noțiunilor de derivată și integrală și a calculului diferențial și integral pe
axa reală. Prezentarea unor aplicații ale studiului funcțiilor prin intermediul acestor
instrumente în diverse arii ale științelor va reprezenta o parte consistența a lucrării.
Un capitol va fi rezervat, pe final, prezentării unor aspecte metodice legate de studiul
funcțiilor în programa școlară.
Bibliografie:
a. M. Nicolescu, N. Dinculeanu, S. Marcus, Analiză matematică, vol. I, II, EDP, 1964.
b. G.M. Fihtenholt, Curs de calcul diferențial și integral, vol. 1, Editura Tehnică, 1963.

2. Studiul inegalităţilor și aplicații
Relaţia matematică de egalitate este, în general, ușor asimilată de către elevi, dar, în
schimb, relația de inegalitate reprezintă un prag important și nu tot timpul ușor de
parcurs, în înțelegerea unor concepte mai avansate. În matematică, relație de ordine
între numerele reale este introdusă progresiv și apoi, pe baza ei, sunt propuse
metode de rezolvare a unor inecuatți (cu grad din ce în ce mai ridicat de complexitate)
și, de asemenea, sunt studiate o serie de ingalități remarcabile. Scopul acestei lucrări
este acela de a urmări evoluția, în cadrul programei de matematică de gimnaziu și de
liceu, a noțiunilor și tehnicilor legate de relația de ordine pe axa numerelor reale.
Astfel, ne propunem ca, plecând de la primele tehnici algebrice simple de rezolvare a
unor inecuații sau de demonstrare a unor inegalități, să descriem cadrul teoretic
necesar lucrului cu inegalități și inecuații din ce în ce mai complexe. În finalul
prezentării teoretice, puternicul instrument de studiu oferit de calculul diferențial, va
fi trecut în revistă și aplicat în diverse contexte pentru deducerea unor inegalități
importante. De asemenea, vor fi analizate și alte metode de obținere a inegalităților.
Un capitol de consideraţii metodice va fi rezervat, pe final, prezentării unor aspecte
legate de locul relației de inegalitate în programa şcolară.
Bibliografie:
a. Jiri Herman, Radan Kucera, Jaromir Simsa, Equations and Inequalities: Elementary Problems
and Theorems in Algebra and Number Theory, 2000, Springer.
b. M. Nicolescu, N. Dinculeanu, S. Marcus, Analiza matematica, vol. I, II, EDP, 1964.
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PROF. DR. VIOLETA FOTEA
1. Clase de numere remarcabile
Pot fi tratate numerele prime în
(Teorema lui Euclid, Teorema de descompunere a
numerelor naturale în factori primi, Funcții numerice), Clase remarcabile de numere
prime (Numere amiabile, Numere perfecte, Numere prime Mersenne, Numere prime
Fermat), Numere reale remarcabile (Numărul pi, Numărul e).
Bibliografie:
a. V. Tamas, V. Leoreanu, Curs de aritmetica, Matrix Rom 2002
b. P. Minut, Teoria numerelor, vol I., Ed. Crenguta Galdau, Iasi, 1997
c. R. Miron, D. Branzei, Fundamentele aritmeticii si geometriei, Ed. Acad., Bucuresti, 1983
d. Gazeta Matematica

2. Clase de inele
Pot fi studiate inelele euclidiene, principale, factoriale, insistând asupra inelelor de
polinoame. În particular se analizează polinoamele simetrice.
Bibliografie:
a. Ion, I. D., Radu, N., Algebra, Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica, 1981.
b. Ion, I. D., Radu, N., Nita, C., Popescu, D., Probleme de algebra, Bucuresti, Editura
Didactica si Pedagogica, 1981.
c. Leoreanu, V., Fundamente de algebra. Teorie si exercitii, Bucuresti, Editura Matrix Rom.,
2001.
d. Purdea, I., Pic, Gh., Tratat de algebra moderna, vol. I si II, Bucuresti, Editura Academiei,
1977.
e. Tarnauceanu, M., Probleme de algebră, vol. II, Ed. Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi, 2004.

PROF. DR. CĂTĂLIN-GEORGE LEFTER
1. Funcţiile Gamma și Beta ale lui Euler. Aplicaţii
Funcțiile Gamma și Beta, introduse în matematică de către Leonard Euler, iniţial
pentru a extinde unele funcții definite pe mulțimea numerelor naturale la mulțimea
numerelor reale (de exemplu, funcţia factorial), apar în mod natural în numeroase
ramuri din matematică: analiza matematică, teoria probabilităţilor, ecuaţii
diferenţiale, etc. Lucrarea oferă, astfel, prilejul candidatului de a aprofunda idei și
metode clasice de analiză matematică, ce completează armonios informațiile
cuprinse în programa de liceu.
2. Metode de aproximare numerică
Aproximarea diverselor obiecte modelabile matematic (lungimi, arii, integrale, soluţii
ale unor ecuaţii funcţionale sau ale unor ecuaţii diferenţiale), calculul aproximativ al
unor constante ce apar în matematică ( e,  , c etc.) au condus la dezvoltarea în
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matematică a ramurilor cunoscute sub numele de teoria aproximării şi analiza
numerică. Prin lucrarea de faţă se propune candidatului studiul unor algoritmi de
aproximare numerică care au la bază metode de interpolare, studiul unor serii (Taylor
- serii de puteri, serii Fourier), etc.
PROF. DR. RĂZVAN DINU LIȚCANU
1. Numere prime şi Teorema fundamentală a aritmeticii. Elemente algoritmice
Elaborarea lucrării cu acest subiect presupune parcurgerea unor noțiuni şi rezultate
de aritmetică, din punct de vedere ştiințific şi metodic, cu un accent pus pe aspectele
algoritmice. Aceste noțiuni şi rezultate includ:
- construcţia şi proprietăţile mulţimii numerelor naturale, respectiv a numerelor
întregi;
- relaţia de divizibilitate şi proprietăţi ale numerelor prime;
- Teorema fundamentală a aritmeticii;
- cel mai mare divizor comun; algoritmi de calcul; analiza comparativă a eficienței
diferitelor metode;
- teste de primalitate;
- metode de factorizare a numerelor naturale;
- exemple şi probleme rezolvate.
2. Elemente de geometrie proiectivă. Metode de rezolvare a problemelor de
geometrie
Tema propusă vizează prezentarea, din punct de vedere teoretic și metodic, a unor
noțiuni, proprietăți și construcții geometrice care își au originea în geometria
proiectivă.
Sunt avute în vedere:
- definiția analitică a planului și spațiului proiectiv;
- legătura cu spațiul afin;
- noțiunile de diviziune armonică, proiecție, polară unghiulară și polară în raport
cu un cerc;
- dualitate proiectivă, r-corelativitate;
- metode de rezolvare a problemelor de geometrie, însoțite de exemple și
probleme rezolvate.
PROF. DR. CEZAR ONICIUC
1. Inegalităţi geometrice
Lucrarea va avea patru părţi. În prima parte se va face o prezentare (nu foarte
detaliată) a axiomaticii lui Hilbert. În a doua parte se vor prezenta problemele cu
inegalităţi cele mai cunoscute care se găsesc în manualele şcolare. În partea a treia
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vor fi prezentate probleme de inegalităţi geometrice cu un grad sporit de dificultate.
Ultima parte va fi de metodică (proiecte de lecţii, teste de evaluare etc.).
2. Probleme de concurenţă şi coliniaritate
Lucrarea va avea patru părţi. În prima parte se va face o prezentare (nu foarte
detaliată) a axiomaticii lui Hilbert, a calculului vectorial și a geometriei analitice. În a
doua parte se vor prezenta problemele de concurenţă şi coliniaritate cele mai
cunoscute care se găsesc în manualele şcolare. În partea a treia vor fi prezentate
probleme de concurenţă şi coliniaritate cu un grad sporit de dificultate, rezolvate atât
prin metode sintetice cât și cu metode specifice geometriei analitice și ale calculului
vectorial. Ultima parte va fi de metodică (proiecte de lecţii, teste de evaluare etc.).
CONF. DR. MIRCEA CRÂȘMĂREANU
1. Geometria euclidiană a conicelor
Conicele sunt obiecte geometrice de natură algebrică, mai precis curbe de gradul II,
din acest punct de vedere fiind cele mai simple obiecte de acest tip exceptând
dreptele. Astfel, lucrarea va contribui în mod esenţial la îmbogăţirea bagajului teoretic
şi practic al elevilor. Un aspect estenţial este prezentarea unor aplicaţii ale teoriei
conicelor în alte domenii, cum ar fi astronomia, fizica, arhitectura ş.a., precum şi
prezenţa lor în viaţa cotidiană.
Bibliografie:
a. Albu A. C., Obădeanu V., Popescu I. P., Rado F., Smaranda D., Geometrie pentru
perfecţionarea profesorilor, E. D. P., Bucureşti, 1983.
b. Brânzei D., Brânzei R., Metodica predării matematicii, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2010.
c. Mihăileanu N. N., Geometrie analitică, proiectivă şi diferenţială. Complemente, E. D. P.,
Bucureşti, 1972.
d. Mihăileanu N. N., Lecţii complementare de geometrie, E. D. P., Bucureşti, 1976.
e. Pop I., Neagu Gh., Algebră liniară şi geometrie analitică în plan şi în spaţiu, Ed. Plumb,
Bacău, 1996.

2. Măsura în geometria euclidiană (lungimi, arii, volume)
Noţiunea de măsură este esenţială în matematica contemporană, oferind un
procedeu practic (măsurarea) de comparare a unor obiecte remarcabile. Prin urmare,
această lucrare poate fi un punct foarte important în cadrul perfecţionării unui
profesor de matematică. Prin discutarea tuturor celor trei tipuri de măsuri cuprinse în
titlu se asigură trecerea candidatului prin, practic, întreaga materie şcolară de bază.
Bibliografie:
a. Albu A. C., Obădeanu V., Popescu I. P., Rado F., Smaranda D., Geometrie pentru
perfecţionarea profesorilor, E. D. P., Bucureşti, 1983.
b. Brânzei D., Brânzei R., Metodica predării matematicii, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2010.
c. Miron, R., Geometrie elementară, E. D. P., București, 1976.
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d. Miron R., Brânzei D., Fundamentele aritmeticii şi geometriei, Ed. Academiei Române,
Bucureşti, 1986.
e. Mihăileanu N. N., Lecţii complementare de geometrie, E. D. P., Bucureşti, 1976.

CONF. DR. ANCA CROITORU
1. Derivabilitate. Probleme practice. Modelare
Lucrarea va pune în evidenţă aplicaţii ale functiilor derivabile în geometrie, algebră,
economie, fizică, chimie, biologie. Astfel, vor fi prezentate atât probleme practice, cât
și modelări ale unor fenomene reale, care dovedesc rolul important al matematicii în
marile descoperiri ştiinţifice şi în creşterea calităţii vieţii.
Bibliografie:
a. Precupanu A., Bazele Analizei Matematice, Editura Canova, Iași, 1995.
b. Catana A., Sacuiu M., Stanasila O., Metodica predării analizei matematice, Editura
Didactică și Pedagogică, București, 1982.
c. Ganga M., Analiza Matematica. Manual pentru clasa a XI-a, Editura MATHPRESS, 2003.
d. Popescu S., Modele matematice în științe, Editura MatrixRom, București, 2010.

2. Integrabilitate. Probleme practice. Modelare
Vor fi evidențiate aplicaţii ale integrabilității în geometrie, fizică, chimie, biologie, sub
forma problemelor practice sau modelărilor unor fenomene din viața reală, care
dovedesc rolul important al matematicii în marile descoperiri ştiinţifice şi în creşterea
calității vieţii.
Bibliografie:
a. Precupanu A., Bazele Analizei Matematice, Editura Canova, Iași, 1995.
b. Catana A., Sacuiu M., Stanasila O., Metodica predării analizei matematice, Editura
Didactică și Pedagogică, București, 1982.
c. Ganga M., Analiza Matematica. Manual pentru clasa a XI-a, Edit ura MATHPRESS, 2003.
d. Popescu S., Modele matematice în științe, Editura MatrixRom, București, 2010.

CONF. DR. MARIAN IOAN MUNTEANU
1. Triplete pitagoreice, polinoame și aplicații
În mod tradițional, un triplet pitagoreic este format din trei numere întregi pozitive
x, y , z astfel încât x2  y 2  z 2 . Această noțiune se extinde la polinoame, iar aplicații ale
acestei generalizări se regăsesc în grafica (plană) asistată de calculator. O altă
generalizare a noțiunii se obține când se consideră patru numere întregi și pozitive,
X  t  , Y  t  , Z  t  ,W  t 
respectiv
patru
polinoame
care
satisfac
relația
X  t   Y  t   Z  t   W  t  , pentru orice t. Aceste cvadruple de polinoame au aplicații
2

2

2

2

în reprezentarea pe calculator a unor curbe în spațiu.
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CONF. DR. DĂNUȚ RUSU
1. Funcţii convexe şi aplicaţii
Prezentarea proprietăţilor funcţiilor convexe şi utilizarea acestora la obţinerea unor
inegalităţi algebrice sau geometrice.
Bibliografie:
a. Roberts W., Varberg D., Convex functions, Academic Press, 1973.
b. Niculescu C., Persson L., Convex functions and their applications, Springer, 2006.
c. Niculescu C., Vernescu A., Lectura graficului. Maximul funcţiilor convexe, Gazeta
Matematică B, nr. 9, 2004, p. 321-325.
d. Vodă V., Vraja geometriei demodate, Albatros, 1983.
e. Mihu C., Dăneţ T., Probleme pentru aplicarea matematicii în practică, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1982.
f. Udrişte C., Tănăsescu E., Minime şi maxime ale funcţiilor reale de variabile reale, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1980.
g. Colecţia Gazeta Matematică.

2. Aplicaţii ale algebrei vectoriale în geometrie
Utilizarea algebrei vectoriale pentru rezolvarea unui număr mare de probleme din
geometria plană, cu soluţii de multe ori mai simple decât cele sintetice. Subiectul
furnizează o mare diversitate de teme pentru cercurile de elevi şi centrele de
excelenţă. Organizare (pe capitole): Introducere, I. Noţiuni de algebră vectorială (I.1.
Operaţii cu vectori, I.2. Produsul scalar, I.3. Produsul vectorial, I.4. Produsul mixt), II.
Aplicaţii în geometrie (II.1. Aplicaţii ale operaţiilor vectoriale, II.2. Aplicaţii ale
produsului scalar, II.3. Aplicaţii ale produsului vectorial, II.4. Aplicaţii ale produsului
mixt).
Bibliografie:
a. Ţiţeica G., Probleme de geometrie, Editura Tehnică, Bucureşti
b. Simionescu Gh., Noţiuni de algebră vectorială şi aplicaţii în geometrie, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1982.
c. Colecţia Gazeta Matematică.

CONF. DR. MARIUS TĂRNĂUCEANU
1. Grupuri de permutări
Teoria grupurilor constituie un domeniu clasic și extrem de important al algebrei. În
cadrul acesteia, grupurile de permutări ocupă un loc central, datorită faptului că orice
grup poate fi privit ca un subgrup al unui grup de permutări (binecunoscuta teoremă
a lui Cayley). Astfel, studiul grupurilor poate fi redus la studiul grupurilor de
permutări. De asemenea, menționăm că o anumită proprietate a grupului simetric Sn
(nerezolubilitatea pentru n  5 ) contribuie esențial la demonstrarea unui rezultat
celebru al algebrei, anume că ecuațiile algebrice de grad  5 nu pot fi rezolvate prin
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radicali. Lucrarea de față vizează realizarea unei introduceri în studiul grupurilor de
permutări și prezentarea unor aplicații ale acestora (în special în combinatorică).
Tema propusă este, în mod evident, conectată cu matematica preuniversitară, în care
noțiunea de permutare este prezentă în mod curent. De altfel, un capitol de
considerații metodice va fi rezervat, pe final, evidențierii unor aspecte legate de locul
grupurilor de permutări în programa școlară (clasele a XI-a și a XII-a).
Referință bibliografică:
Becheanu, M., Dinca, A., Ion, I. D., Nita, C., Purdea, I., Radu, N., Stefanescu, M., Vraciu, C.,
"Algebra pentru perfectionarea profesorilor", Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti,
1981.

CONF. DR. CLAUDIU VOLF
1. Construcţii de structuri numerice fundamentale
Se vor descrie construcţii riguroase ale unor structuri numerice fundamentale: inelul
numerelor întregi , corpul numerelor raţionale , corpul numerelor complexe ,
inelele de clase de resturi modulo n, n . In acest scop se vor folosi metode algebrice
(construcţia lui pornind de la , construcţia corpului de fracţii al unui inel integru,
inele factor). Partea metodică va cuprinde tratarea problematicii predării noţiunilor de
număr întreg, raţional, real în învăţămîntul preuniversitar.
2. Teorema fundamentală a algebrei
Deşi corpul numerelor complexe nu mai este de multă vreme singurul obiect de
studiu al algebrei, faptul că orice polinom neconstant cu coeficienţi complecşi are
rădăcini complexe rămâne un rezultat de primă importanţă. Lucrarea va cuprinde
preliminarii privind polinoame, corpuri şi extinderi de corpuri, corpul numerele reale
şi corpul numerelor complexe. Se vor prezenta demonstraţii ale teoremei şi aplicaţii
ale sale. Partea metodică va putea trata aspecte ale ecuaţiilor algebrice şi ale
numerelor complexe în matematica preuniversitară.
LECT. DR. MARIUS APETRII
1. Funcții convexe. Aplicații
Funcțiile convexe jocă un rol extrem de important în analiza matematică, datorită
proprietăţilor lor permițând o abordare eficientă a unor probleme de optimizare, a
unor inegalităţi remarcabile (şi nu numai!). Prima parte a lucrării va face o tratare
științifică a problematicii din titlu fiind prezentate definiții, proprietăți și rezultate
fundamentale pentru ca apoi să fie arătate o serie de aplicații. Va fi urmărit și felul în
care apar în cadrul programei școlare diverse probleme (de extrem sau cu inegalități)
din algebră, geometrie și analiză matematică care pot fi tratate cu ajutorul funcțiilor
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convexe. În final se va face o tratare strict metodică a subiectului propus.
LECT. DR. OANA CONSTANTINESCU
1. Teoreme celebre în geometria triunghiului, patrulaterului şi a cercului
În matematica gimnazială geometria triunghiului, a tetraedrului și a cercului ocupă un
loc de bază. De aceea, aprofundarea unor proprietăți ale acestor obiecte geometrice
este extrem de utilă. Lucrarea presupune selectarea unor teoreme celebre şi
demonstrarea lor, eventual prin metode diferite (teoreme ce conţin relaţii metrice în
triunghi sau patrulater, teoreme de concurenţã şi coliniaritate, etc). De exemplu, se
pot identifica drepte şi puncte importante legate de anumite configuraţii geometrice,
precum punctele lui Newton, Miquel, Schooten, Gergonne, Nagel etc., dreptele lui
Newton, Euler, Simpson, Gauss, Lemoine, Aubert, dreapta ortică, cercurile lui Euler,
Feuerbach, Tucher, Taylor, Lemoine, Apoloniu etc. Materialul poate fi îmbogățit prin
rezolvarea vectorială a principalelor teoreme expuse, făcându-se astfel aplicații la
materia de geometrie de liceu.
Bibliografie:
a. D. Brânzei, Bazele raționamentului geometric, Ed. RSR, 1983.
b. D. Brânzei, S. Anița, C. Cocea, Planul și spațiul euclidian, Ed. Academiei Române,
1986.
c. T. Lalescu, Geometria triunghiului, Ed. Apolo, 1993.
d. L. Nicolescu, V. Boskoff, Probleme practice de geometrie, Ed. Tehnică, 1991.
e. Gh.D. Simionescu, Noțiuni de algebră vectorială și aplicații în geometrie, Editura
Tehnică, București, 1982.
f. Manuale școlare.

LECT. DR. ALINA GAVRILUȚ
1. Funcții convexe
Abordarea acestei teme de sinteză oferă posibilitatea verificării experienței la catedră
și a nivelului atins de profesor în cristalizarea stilului didactic și în pregătirea
metodico-științifică. Lucrarea va fi un studiu dedicat problematicii funcțiilor convexe /
concave, cu punerea în evidență a interpretării geometrice, exemple, caracterizări,
determinarea intervalelor de convexitate / concavitate, realizări de grafice de funcții,
punerea în evidență a unor reciproce ale teoremelor lui Lagrange și Cauchy etc. De
asemenea, vor fi demonstrate diverse inegalități remarcabile, cum ar fi inegalitatea
mediilor generalizate, inegalitatea lui Young, inegalitatea lui Holder etc., precum și
unele inegalități geometrice.
Bibliografie:
Gh. Siretchi, Calcul Diferential si Integral, Vol. I, II, Editura Stiintifica si Enciclopedica,
Bucuresti, 1985.
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2. Puncte de extrem. Aplicații
Abordarea acestei teme de sinteză oferă posibilitatea verificării experienței la catedră
și a nivelului atins de profesor în cristalizarea stilului didactic și în pregătirea
metodico-științifică. Problematica punctelor de extrem apare la toate clasele,
începând cu clasa a VII-a, la toate disciplinele matematice: algebră, analiza
matematică și geometrie. Pe lângă abordarea teoretică (în cadru general, pentru
funcții de mai multe variabile reale), vor fi vizate și aplicațiile remarcabile ale
punctelor de extrem în diverse probleme practice.
Bibliografie:
a. A. Precupanu, Bazele Analizei Matematice, Editura Universitatii Al.I. Cuza Iasi, 1993.
b. Gh. Siretchi, Calcul Diferential si Integral, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti,
1985.

LECT. DR. IOANA LEFTER
1. Funcții continue
Noțiunea de funcție continuă este una dintre cele mai importante noțiuni din analiză
matematică. Ea ocupă un loc central în programa ultimelor două clase de liceu.
Această lucrare propune o trecere în revistă a câtorva rezultate importante din acest
capitol, atât pentru funcții definite pe submulțimi din R, cât și pe spații mai generale.
Rezultatele teoretice vor fi exemplificate prin aplicații reprezentative, selectate din
manulalele școlare, din culegeri și chiar din subiectele date în cadrul diferitelor
concursuri. Lucrarea are în vedere, de asemenea, aspectele metodice legate de
modul de introducere și operare cu acest tip de funcții la nivelul claselor liceale.
LECT. DR. LUCIAN MATICIUC
1. Aplicaţii ale Teoriei Probabilităţilor în demonstrarea unor formule combinatoriale şi în obținerea unor limite
Lucrarea are drept obiectiv abordarea şi înțelegerea unor formule combinatoriale
folosind tehnici specifice Teoriei Probabilităţilor (metode de numărare, scheme clasice
de probabilitate) precum şi a unor limite de şiruri (formula lui Stirling, produse
infinite, sume infinite) folosind noțiuni şi rezultate esențiale din Teoria Probabilităților:
variabile aleatoare, funcția caracteristică, Legea Numerelor Mari, Teorema Limită
Centrală.
Bibliografie:
a. George Ciucu, Virgil Craiu, Ion Săcuiu, Probleme de teoria probabilităţilor, Ediţia a II-a,
Editura Tehnică, Bucureşti, 1974.
b. R.G. Laha, V.K. Rohatgi, Probability Theory, John Wiley & Sons, U.S.A., 1979.
c. Gheorghe Mihoc, Nicolae Micu, Teoria probabilităţilor şi statistică matematică, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980.
d. Sheldon Ross, A First Course in Probability (Eighth Edition), Pearson, 2010.
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2. Metode şi tehnici de lucru în organizarea şi analiza statistică a datelor
Statistica este un domeniu comun al multor discipline deoarece analiza datelor
concrete poate fi făcută doar cu instrumente statistice. Asta este motivaţia ca
statistica să fie fundamentală în multe planuri de învăţământ şi să fie utilizată în multe
aplicaţii. Colecţia şi analiza datelor pe eşantioane schimbă de multe ori modul de
observare şi de de înţelegere a datelor reale ale populației întregi. Conceptele
statistice nu sunt doar utile ci chiar indispensabile în înţelegerea anumitor fenomene.
O primă abordare a grupurilor de date asociate unui fenomen este făcută folosind
metodele Statisticii Descriptive. Vor fi prezentate tehnici de colectare, de organizare şi
de afişare grafică a datelor statistice (pentru ca datele să fie accesibile şi uşor de
interpretat). În acest sens noțiuni fundamentale de Teoria Probabilităților vor fi
necesare. Apoi se va face şi introducerea în Statistica Inferențială prin prezentarea
noțiunilor de medie de selecție, dispersie empirică, abaterea standard empirică.
Bibliografie:
a. Jay Devore, Probability and Statistics for Engineering and the Sciences (Ninth Edition),
Cengage Learning, Boston, 2016.
b. Sheldon Ross, Introductory Statistics (Third Edition), Elsevier, Oxford, 2010.

LECT. DR. ANA MARIA MOȘNEAGU
1. Rezolvarea unor probleme de matematică folosind un soft specializat
Candidatul ideal va avea cunoștințe de Matlab, Maple sau Mathematica și de Calcul
numeric și Probabilități, pe care le va utiliza în rezolvarea unor probleme de
matematică (e.g. aproximări de integrale definite, aproximarea zerourilor unor funcții
neliniare, aproximări de lungimi, arii, volume, rezolvări de sisteme de ecuații algebrice
liniare și neliniare, calculul unor probabilități).
Bibliografie:
a. Stanica D., Analiza numerică, Ed. Matrix-Rom, Bucuresti, 2013
b. M. Ghinea, V. Fireteanu, MATLAB. Calcul numeric, grafică, aplicații, Editura Teora,
Bucuresti, 2001.

LECT. DR. CRISTIAN VĂIDEANU
1. Aspecte metodice ale predarii notiunii de sir convergent
Metodica predării noțiunilor de șir mărginit, șir monoton, șir convergent și a
proprietăților acestora constituie problematica centrală a lucrării propuse. Avem în
vedere, de asemenea, prezentarea unor metode de calcul a limitelor unor șiruri
remarcabile sau aplicații ale șirurilor definite prin relații de recurență, liniare sau
neliniare, în aproximarea numerică a rădăcinilor unei ecuații.
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CONF. DR. MIHAI NECULA
1. Contraexemple remarcabile în analiza matematică
Lucrarea îşi propune să analizeze evidenţierea, prin exemple şi contraexemple, a
relaţiilor dintre proprietăţile funcţiilor reale de o variabilă reală întâlnite în
matematica preuniversitară: surjectivitate, injectivitate, periodicitate, monotonie,
mărginire, continuitate, derivabilitate şi integrabilitate Riemann. Mai mult, vor fi
prezentate, împreună cu materialul matematic necesar elevilor de liceu, şi unele
contraexemple celebre, cum ar fi: funcţii continue peste tot şi derivabile nicăieri
(funcţiile lui Weierstrass şi Takagi), funcţii continue care trec prin orice punct din plan
(curbele lui Hilbert şi Peano), ş.a.
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