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PROF. DR. SEBASTIAN ANIȚA
1. Aplicații ale numerelor complexe în geometrie
Vor fi discutate, pentru început, chestiuni legate de dezvoltarea istorică a noțiunii de
număr complex, forma algebrică a numerelor complexe, interpretarea geometrică a
numerelor scrise sub forma algebrică, precum și forma trigonometrică a numerelor
complexe. Se vor prezenta rezultate și proprietăți geometrice care se pot caracteriza
cu ajutorul numerelor complexe. Astfel, aceste relații și proprietăți geometrice vor fi
traduse în limbajul numerelor complexe. O importanță deosebită va fi acordată
caracterizărilor greșite din manualele de liceu (de exemplu, cea a conciclicității). În
fine, se vor prezenta pe larg considerații metodice legate de aplicațiile numerelor
complexe în geometrie. Se va insista asupra importanței și a locului pe care tema
tratată îl ocupă în programa de liceu. Vor fi menționate tipurile de probleme de
geometrie care se pot rezolva în mod natural prin metodele discutate. O parte a
acestor probleme se tratează în cadrul orelor de matematică de la clasă, însă cea mai
mare parte a lor este potrivită mai ales pentru abordarea în cadrul cercurilor de elevi
și a centrelor de excelență. Lucrarea vine în completarea materiei de clasa a X-a.
2. Inegalități integrale
Acestea au o uriașă importanță în întreaga matematică superioară. Lucrarea va fi
dedicată prezentării inegalităților integrale ce se pot aborda la nivelul cunoștințelor
elevului de clasa a XII-a. Se vor trata inegalități care se referă la integralele Riemann.
Se vor trece în revistă noțiuni și rezultate de bază pentru integrala Riemann precum și
funcțiile integrabile Riemann. De asemenea, se vor prezenta și demonstra câteva
dintre cele mai importante inegalități integrale (Cebîșev, Cauchy, Jensen, Holder,
Minkowski, Young). O atenție specială se va acorda aplicațiilor acestor inegalități
integrale.
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PROF. DR. IOAN BUCĂTARU
3. 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.
4. Probleme de concurenta, coliniaritate si coplanaritate.
Plecând de la noțiunea generală de paralelism din geometria afină, prin
particularizare în cazul 2-, respectiv 3-dimensional se vor regăsi rezultate clasice de
paralelism, coliniaritate, concurență și coplanaritate. Aceste noțiuni apar destul de
frecvent în geometria din gimnaziu, dar și de liceu. Se urmărește o abordare
sistematică a acestor tipuri de probleme, precum și a diverselor metode ce pot fi
folosite în rezolvarea lor (sintetică, analitică, vectorială).
PROF. DR. MARIUS DUREA
5. Studiul inegalităților 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, relația de ordine
între numerele reale este introdusă progresiv și apoi, pe baza ei, sunt propuse
metode de rezolvare a unor inecuații (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:
1. Jiri Herman, Radan Kucera, Jaromir Simsa, Equations and Inequalities: Elementary Problems
and Theorems in Algebra and Number Theory, Springer, 2000.
2. M. Nicolescu, N. Dinculeanu, S. Marcus, Analiza matematica, vol. I, II, EDP, 1964.
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6. Integrabilitate Riemann și aplicații
Integrabilitatea în sens Riemann este studiată în ultima clasă de liceu, fiind, într-un
sens, cel mai avansat dintre conceptele Analizei matematice preuniversitare. În
lucrarea pe care o propunem avem în vedere, pe lângă aspectele de manual, cum ar fi
punerea în evidență a principalelor clase de funcții integrabile în sens Riemann, și
criterii de integrabilitate mai generale, precum și posibile extensii ale conceptului prin
modificarea definiției într-o manieră formal nu foarte radicală, dar, pe fond, esențială
(integrala Henstock–Kurzweil). Un capitol consistent va fi acordat aplicațiilor integralei
și unor probleme mai dificile în care acest concept joacă rolul central. Capitolul
metodic va urmări aspectele principale ale corelării dintre noțiunile matematice
necesare introducerii și discutării conceptului de integrabilitate Riemann.
Bibliografie:
1. Vicente Montesinos, Peter Zizler, Vaclav Zizler, An Introduction to Modern Analysis, Springer,
2015.
2. M. Nicolescu, N. Dinculeanu, S. Marcus, Analiza matematica, vol. I, II, EDP, 1964.

PROF. DR. VIOLETA FOTEA
7. Rezolvarea sistemelor de ecuații liniare
Sistemele de ecuații liniare constituie un capitol important din algebra liniară, fiind
întâlnite în special în conexiune cu matricele și operatorii liniari. Ele au aplicații
multiple atât în algebră, cât și în alte domenii, precum geometria, analiza matematică,
mecanica etc. Se studiază grupul aditiv al matricelor dreptunghiulare, rangul acestora,
apoi inelul matricelor pătratice de ordin n cu coeficienți într-un corp comutativ K,
studiul proprietăților acestuia și evidențierea izomorfismului cu inelul
endomorfismelor unui K-spațiu liniar de dimensiune n. Se abordează următorii
invarianți asociați matricelor: determinant, polinom caracteristic, valori proprii, vectori
proprii etc. Se analizează cazurile de compatibilitate ale unui sistem linear, cu diverse
aplicații. Tema propusă este conectată cu matematica preuniversitară, în care
matricele, determinanții și sistemele de ecuații liniare joacă un rol important.
Bibliografie:
1. Ion, I.D., Radu, N., Algebra, Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica, 1981.
2. Ion, I.D., Radu, N., Nita, C., Popescu, D., Probleme de algebră, Bucuresti, Editura Didactică și
Pedagogică, 1981.
3. Leoreanu, V., Fundamente de algebra. Teorie si exercitii, Bucuresti, Editura Matrix Rom., 2001.
4. Luchian, T., Algebra abstracta, Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica, 1981.
5. Năstăsescu, C., Nita, C., Bazele algebrei, Bucuresti, Editura Academiei, 1986.
6. Purdea, I., Pic, Gh., Tratat de algebra moderna, vol. I si II, Bucuresti, Editura Academiei, 1977.
7. Tărnăuceanu, M., Probleme de algebră, vol. I, Ed. Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi, 2003
8. Tărnăuceanu, M., Probleme de algebră, vol. II, Ed. Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi, 2004.
9. Volf, A. C., Algebra liniara, Editura Universitatii "Al. I. Cuza", Iași, 2002
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8. Grupuri de permutări
Noțiunea de grup de permutări este de importanță majoră în algebra modernă, fiind
studiată încă din liceu. În lucrare se vor prezenta, mai întâi, generalități despre
grupuri: definiție grup, exemple, subgrup, divizor normal, morfism de grupuri,
teoreme de izomorfism. Apoi vor fi analizate grupurile de permutări: noțiunea de
permutare, permutare pară, permutare impară, subgrupul altern (al permutărilor
pare), generatori, transpoziții, cicli, descompunerea unei permutări în cicli disjuncți,
cardinalul unui grup de permutări. În final, se vor prezenta conexiuni cu materia
școlară prin intermediul unor proiecte didactice.
Bibliografie:
1. Ion, I.D., Radu, N., Algebră, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1981.
2. Ion, I.D., Năstăsescu, C., Niță, C., Complemente de algebră, București, Editura Științifică si
Enciclopedică, 1981.
3. Ion, I.D., Radu, N., Niță, C., Popescu, D., Probleme de algebră, București, Editura Didactică și
Pedagogică, 1981.
4. Leoreanu, V., Fundamente de algebră. Teorie și exerciții, Bucuresti, Editura Matrix Rom., 2001.
5. Luchian, T., Algebra abstracta, Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica, 1981.
6. Năstăsescu, C., Niță, C., Bazele algebrei, Bucuresti, Editura Academiei, 1986.
7. Purdea, I., Pic, Gh., Tratat de algebra moderna, vol. I si II, Bucuresti, Editura Academiei, 1977.
8. Tărnăuceanu, M., Probleme de algebră, vol. I, Ed. Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi, 2003.
9. Tărnăuceanu, M., Probleme de algebră, vol. II, Ed. Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi, 2004.

PROF. DR. CĂTĂLIN-GEORGE LEFTER
9. 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.
10. 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
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.
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PROF. DR. RĂZVAN LIȚCANU
11. 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 divisor comun; algoritmi de calcul; analiza comparativă a
eficienței diferitelor metode;
- teste de primalitate;
- metode de factorizare a numerelor naturale;
- exemple şi probleme rezolvate.
12. 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
13. Relații metrice în geometria plană și în spațiu
Lucrarea va avea patru părţi. În prima parte se va face o prezentare (nu foarte
detaliată) a axiomatici lui Hilbert. În a doua parte se vor prezenta problemele cu
relațiile metrice cele mai cunoscute care se găsesc în manualele şcolare. În partea a
treia vor fi prezentate probleme cu relații metrice în plan și în spațiu cu un grad sporit
de dificultate. Ultima parte va fi de metodică (proiecte de lecţii, teste de evaluare etc.).
Bibliografie
1. I. Pop, Gh. Neagu. Algebră liniară și geometrie analitică în plan și în spațiu. Editura Plumb,
Bacău, 1996;
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2. R. Miron, D. Brânzei. Fundamentele aritmeticii și geometriei. Editura Academiei București,
1984;
3. I. Nicolescu, V. Boskoff. Probleme practice de geometrie. Editura Tehnica, Bucuresti, 1990.

PROF. DR. MARIAN IOAN MUNTEANU
14. Teoreme clasice relativ la dreaptă și cerc
Plecând de la un capitol al autorului N.N. Mihăileanu din cartea Lecții complementare
de geometrie (din 1976), se dorește o prezentare amplă, profundă a unor rezultate
din geometria triunghiului și a cercului. Cele două obiecte geometrice pot fi studiate
și independent, însă rezultate interesante apar și când sunt combinate. Autorul va
avea libertatea de a-și prezenta propria viziune asupra subiectului, de altfel unul
extrem de generos, iar originalitatea lucrării va consta exact în capacitatea de analiză
și sinteză a informației din bibliografia studiată.
Bibliografie:
1.

Andrica D., Varga C.S., Văcăreţu D., Teme şi probleme alese de geometrie, Ed. Plus, Bucureşti,
2002.

2.

Brânzei D., Aniţa S., Cocea C., Planul şi spaţiul euclidian, Ed. Academiei R.S.R., 1986.

3.

Ţiţeica G., Probleme de geometrie, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1981.

15. Aplicații ale numerelor complexe în geometrie
Descriere:
- corpul numerelor complexe; identificarea cu planul euclidian; afixul
unui punct;
- condiții de coliniaritate, perpendicularitate, conciclicitate;
- asemănarea triunghiurilor;
- ecuațiile dreptei, cercului, etc.
- transformări geometrice exprimate cu ajutorul numerelor complexe;
- reprezentări cu ajutorul matricilor;
Bibliografie:
1. Nicolae Mihăileanu, Utilizarea numerelor complexe în geometrie, Editura Tehnică, 1968. (120
pagini).
2. Mircea Neagu, Alexandru Oana, Geometrie superioară în plan și în spațiu, Ed. Univ.
Transilvania, Brașov, 2008.
3. T. Andreescu, D. Andrica, Complex numbers from A to ... Z. Birkhauser, Boston (2005).
4. D. Andrica, N. Bisboaca, Numere Complexe, Probleme rezolvate din manualele alternative.
Editura Millenium (2000).
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PROF. DR. MARIUS TĂRNĂUCEANU
16. Elemente ireductibile și elemente prime în domenii de integritate
Noțiunile de element ireductibil și element prim ocupă un loc central în cadrul
aritmeticii în inele. Lucrarea de față propune studiul acestora într-un domeniu de
integritate arbitrar și apoi în cazul particular al inelului numerelor întregi, unde cele
două coincid. Vor fi prezentate mai multe rezultate celebre, precum și o serie de
probleme privitoare la numerele prime. Totodată, un capitol de considerații metodice
va fi rezervat, pe final, evidențierii unor aspecte legate de locul noțiunii de număr
prim în programa școlară (clasa a V-a).
Bibliografie:
1. I.D. Ion, N. Radu, Algebră, E.D.P., București, 1991.

CONF. DR. MIRCEA CRÂȘMĂREANU
17. Grupul izometriilor planului şi spaţiului euclidean
Studiul izometriilor unei geometrii metrice constituie un instrument foarte important
în descrierei acelei geometrii. Cum distanţa euclidiană este sursa metrică a geometriei
planului şi spaţiului, lucrarea prupune discutarea claselor de izometrii euclidiene şi a
aplicaţiilor lor de natură didactică.
Bibliografie:
1. Albu A. C. şi colectiv, Geometrie pentru perfecţionarea profesorilor, E. D. P., Bucureşti, 1983.
2. Brânzei D. şi colectiv, Bazele raţionamentului geometric, Ed. Academiei Române, Bucureşti,
1983.
3. D. Smaranda, N. Soare, Transformări geometrice, Ed. Academiei, Bucureşti, 1988.

18. Elemente remarcabile asociate unui triunghi
Triunghiul este figura centrală a geometriei sintetice şi principalul obiect geometric al
matematicii şcolare. Ca atare, prezenta lucrare are o importanţă deosebită pentru
perfecţionarea cadrelor didactice. Astfel, se va avea în vedere pe lângă punctele,
segmentele, dreptele şi cercurile clasice din geometria triunghiului, o serie de
configuraţii remarcabile.
Bibliografie:
1 Lalescu T., Geometria triunghiului, Ed. Apollo, Craiova, 1993.
2 Niculescu L., Boskoff W., Probleme practice de geometrie, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1990.
3 Vodă Gh. V., Triunghiul-ringul cu trei colţuri, Ed. Albatros, Bucureşti, 1979.
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CONF. DR. ANCA CROITORU
19. Derivabilitate. Aplicații
Lucrarea va pune în evidenţă aplicaţii ale funcțiilor derivabile în geometrie, algebră,
economie, fizică, chimie, biologie, precum si probleme practice. În abordarea
metodico-științifică, se va sublinia rolul important al aplicaţiilor matematicii şi al
problemelor practice în modelarea unor fenomene din viaţa reală (fizică, chimie,
biologie, economie, construcţii, rezistenţa materialelor, stiinţe sociale, tehnologia
informaţiei) şi totodată rolul important al matematicii în dezvoltarea gândirii logice, în
marile desoperiri ştiinţifice şi în creşterea calităţii vieţii.
Bibliografie:
1. Catana A., Sacuiu M., Stanasila O., Metodica predării analizei matematice, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 1982.
2. Ganga M., Analiza matematica. Manual pentru clasa a XI-a, Editura MATHPRESS, 2003.
3. Popescu S., Modele matematice în științe, Editura Matrix-Rom, București, 2010.
4. Precupanu A., Bazele analizei matematice, Editura Canova, Iași, 1995.

20. Integrabilitate. Aplicații
Lucrarea va pune în evidenţă aplicaţii ale funcțiilor integrabile în algebră, geometrie,
fizica, chimie, precum şi probleme practice. În abordarea metodico-științifică, se va
sublinia rolul important al aplicaţiilor matematicii şi al problemelor practice în
modelarea unor fenomene din viaţa reală (fizică, chimie, biologie, economie,
construcţii, rezistenţa materialelor, stiinţe sociale, tehnologia informaţiei) şi
totodată rolul important al matematicii în dezvoltarea gândirii logice, în marile
descoperiri ştiinţifice şi în creşterea calităţii vieţii.
Bibliografie:
1. Catana A., Sacuiu M., Stanasila O., Metodica predării analizei matematice, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 1982.
2. Ganga M., Analiza matematica. Manual pentru clasa a XI-a, Editura MATHPRESS, 2003.
3. Popescu S., Modele matematice în științe, Editura Matrix-Rom, București, 2010.
4. Precupanu A., Bazele analizei matematice, Editura Canova, Iași, 1995.

CONF. DR. MIHAI GONTINEAC
21. Inele de matrice
In cadrul acestei teme, pe lângă studiul structurilor algebrice asociate matricelor,
candidatul va trebui să studieze noțiuni de algebră liniară legate de matrice, precum
și aplicativitatea lor în matematica de liceu (polinom caracteristic, valori proprii).
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22. Divizibilitate în  și 
În cadrul acestei teme, candidatul va trebui să studieze relația de divizibilitate, atât în
 cât și în , criteriile de divizibilitate, aplicațiile relației de divizibilitate, atât în
matematică, cât și în lumea reală.
CONF. DR. DĂNUȚ RUSU
23. Serii sumabile de numere reale
Scopul temei “Serii sumabile de numere reale” constă într-o prezentare unitară a
seriilor convergente a căror sumă se poate calcula prin metode elementare. De
astfel de probleme s-au ocupat mari matematicieni printre care Euler, Leibniz,
Ramanujan etc. Subiectul constituie o extensie a capitolului “Şiruri convergente” din
materia anului III de liceu, cu interferenţe în materia anului I de facultate.
Demonstraţiile vor fi în general elementare, dar se pot folosi şi metode
neelementare, într-un capitol final. De exemplu, se pot calcula câteva dintre sumele
seriilor lui Euler prin metode elementare, urmând ca într-un alt capitol să se
găsească, utilizând seriile Fourier, o relaţie de recurenţă pentru calculul acestora.
Lucrarea va fi alcătuită dintr-o introducere şi 3 capitole. Introducerea va conţine un
istoric al teoriei seriilor numerice. Capitolul 1 va conţine noţiunile necesare şi
principalele criterii de convergenţă ale seriilor numerice. Capitolul 2 se va referi la
calculul sumelor unor serii convergente prin metode elementare. Acesta poate fi
împărţit pe subcapitole în funcţie de metodele utilizate. Capitolul 4 se va referi la
calculul sumelor unor serii convergente utilizând seriile Fourier.
Bibliografie
1. Gh. Costovici, Sumarea unor serii de numere reale, Editura Apollo, Craiova, 1994.
2. A.M. Iaglom, I.M. Iaglom, Probleme neelementare tratate elementar, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1983.
3. A. Precupanu, Bazele analizei matematice, Editura Universităţii “A.I.Cuza”, Iaşi, 1993.
4. V. Rudner, C.Nicolescu, Probleme de matematici speciale, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1982.
5. Gh.Sireţchi, Calcul diferenţial şi integral, vol. 1 şi 2, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1985.

24. Şiruri recurente
Bazele teoriei şirurilor recurente au fost elaborate la începutul secolului XVIII de către
matematicienii Abraham de Moivre şi Daniel Bernoulli, teorie dezvoltată ulterior de
către Leonard Euler, care a consacrat şirurilor recurente un capitol al lucrării sale
„Introducere în analiza infiniţilor mici” (1748). Scopul temei “Şiruri recurente” constă în
prezentarea teoriei generale a şirurilor recurente, cât şi a unor probleme din diverse
ramuri ale matematicii care conduc la şiruri recurente, respectiv la necesitatea
determinării termenului general al acestora. Printre acestea se numără ridicarea la
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putere a matricelor, calculul unor determinanţi, rezolvarea ecuaţiilor diofantice şi a
celor funcţionale, calculul derivatelor de ordin superior, calculul primitivelor şi al
integralelor, etc. Subiectul constituie o extensie a capitolului “Şiruri” din materia anului
III de liceu, iar problemele abordate pot fi predate la clasă sau la cercurile de elevi.
Lucrarea va fi alcătuită din următoarele capitole: Şiruri de numere reale (şiruri
convergente, criterii de convergenţă), Şiruri recurente (teoreme de existenţă şi
unicitate a soluţiei, recurenţe liniare, sisteme de recurenţe), Aplicaţii ale şirurilor
recurente (media aritmetico-geometrică şi algoritmii iterativi analogici, aplicaţii în
algebră, aplicaţii în geometrie, etc).
Bibliografie
1. D.M. Bătineţu, Probleme de matematică pentru treapta a II-a de liceu. Şiruri, Editura Albatros,
1979.
2. D. Brânzei, S. Aniţa, Şiruri recurente la liceu, Editura GIL, Zalău.
3. M. Buzilă, Şiruri recurente, Editura Neutrino, 2009.
4. A.I. Marcuşevici, Şiruri recurente, Biblioteca Societăţii de Ştiinţe Matematice şi Fizice din
R.P.R., nr.2, Editura Tehnică, 1953.
5. M. Megan, P. Preda, Şiruri recurente, Colecţia Caiete Metodico-Ştiinţifice, Universitatea
Timişoara.
6. I.J. Schoenberg, Privelişti Matematice, Editura Tehnică, Bucureşti, 1989.
7. N.N. Vorobiev, Numerele lui Fibonacci, Biblioteca Societăţii de Ştiinţe Matematice şi Fizice din
R.P.R., nr.3, Editura Tehnică, 1953.
8. Colecţia Gazeta Matematică.

CONF. DR. CLAUDIU VOLF
25. Polinoame şi aplicaţii
Lucrarea va cuprinde, ca parte introductivă, construcţia inelului polinoamelor peste
un inel comutativ dat şi proprietăţi de bază. Se vor include tematici importante, cum
ar fi: probleme de ireductibilitate, rădăcini, construcţii de corpuri, interpolare,
rădăcini, algoritmi. Partea metodică va putea trata diverse aspecte privind
polinoamele, ecuaţiile algebrice, numerele complexe în matematica preuniversitară.
LECT. DR. OANA CONSTANTINESCU
26. Geometria cercului
Lucrarea va conţine o serie de rezultate teoretice legate de cerc, subordonate
următoarei tematici: teoreme legate de coarde, arce și unghiuri, pozițiile relative ale
unei drepte față de un cerc, pozițiile relative a două cercuri, puterea unui punct față
de cerc, axa radicală a două cercuri, centrul radical al trei cercuri; cercuri asociate unui
triunghi – circumscris, înscris, exînscris, unele cercuri mai cunoscute legate de
geometria triunghiului, precum cercul celor nouă puncte; relații metrice în cerc,
patrulatere inscriptibile și circumscriptibile; lungimea unui arc de curbă, lungimea
cercului, existența numărului π, aproximarea unui sector circular, aria unui sector
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circular, aria discului; probleme de loc geometric ce folosesc noțiunea de cerc;
tratarea analitică a problemelor prezentate anterior (facultativ). Rezultatele teoretice
vor fi dublate de probleme aplicative și de observații metodologice de predare a
unora dintre subiectele incluse în programa școlară.
Bibliografie:
1.
2.
3.
4.
5.

E. Moise, Geometrie elementară dintr-un punct de vedere superior, Ed. Did. Ped., București
1980.
T. Cohal, E. Cohal, Geometria, o întreagă lume, Ed. Dosoftei, Iași, 1995.
G. Țițeica, Probleme de geometrie, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1981.
L. Nicolescu, V. Boskoff, Probleme practice de geometrie, Ed. Tehnică, București, 1991.
M. E. Panaitopol, L. Panaitopol, Probleme calitative de geometrie plană, Ed. Gil, Zalau, 1996.

27. Aspecte teoretice şi didactice privind predarea geometriei în spaţiu în gimnaziu
Deoarece geometria în spaţiu se predă, din păcate, doar în clasa a VIII-a, este
important ca profesorii să aprofundeze acest capitol, deloc uşor, de geometrie
elementară. Lucrarea va insista pe rezultate de bază ale geometriei în spaţiu:
axiomele de incidenţă şi poziţiile relative ale obiectelor geometrice, separarea
spaţiului, paralelism în spaţiu, perpendicularitate în spaţiu, unghiuri şi distanţe,
definirea poliedrelor şi a corpurilor rotunde, axiomele funcţiei volum şi determinarea
volumelor corpurilor studiate. Partea teoretică va fi urmată de probleme aplicative şi
de observaţii metodologice privind introducerea acestor noţiuni dificile elevilor.
Încurajăm introducerea unui capitol privind folosirea unor softuri matematice (de
exemplu, Geogebra) în predarea geometriei în spaţiu.
Bibliografie:
1. D. Brânzei, Bazele raționamentului geometric, Ed. RSR, 1983.
2. A. Coţa, M. Rado et al., Manual Matematică, Geometrie şi Trigonometrie, Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1994.
3. E. Moise, Geometrie elementară dintr-un punct de vedere superior, Ed. Did. Ped., București 1980.
4. T. Cohal, E. Cohal, Geometria, o întreagă lume, Ed. Dosoftei, Iași, 1995.
5. G. Țițeica, Probleme de geometrie, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1981.

LECT. DR. ALINA GAVRILUȚ
28. 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
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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.

LECT. DR. DUMITREL GHIBA
29. Metode numerice de rezolvare a sistemelor de ecuatii liniare
În lucrare, candidatul va discuta unele metode numerice de rezolvare a sistemelor de
ecuații liniare, insistând pe aspectele algoritmice dar, oferind și demonstrații
complete legate de eficiența acestora. De asemenea, se dorește ca lucrarea să
conțină și unele informații legate de modurile în care noile softuri educaționale pot fi
folosite pentru rezolvarea acestora. În încheiere, candidatul va prezenta și structura
unui materii opționale pe care ar putea să o propună în viitor, la gimnaziu sau la liceu.
LECT. DR. IOANA LEFTER
30. Funcţii derivabile
Calculul diferențial ocupă un loc central în programa analitică a ultimelor două clase
de liceu, deoarece reprezintă un capitol important al analizei matematice, cu
numeroase aplicaţii atât în matematică, cât şi în alte ştiinţe. Lucrarea de față dorește
să realizeze o sinteză a rezultatelor fundamentale din acest domeniu. Noțiunile
teoretice vor fi însoțite de probleme reprezentative, selectate din surse cât mai
variate. Lucrarea se va încheia cu un capitol dedicat aspectelor metodice.
Bibliografie:
1. M. Nicolescu, N. Dinculeanu, S. Marcus, Analiză matematică, vol. I, EDP, București, 1964.
2. A.M. Precupanu, Bazele analizei matematice, Editura Polirom, Iași, 1998.

31. Sisteme de ecuații algebrice liniare
Încă din primele clase de școală elevii sunt puși în fața rezolvării unor sisteme de
ecuaţii algebrice liniare. Pornind de la sisteme liniare cu două ecuaţii şi două
necunoscute, se ajunge la finalul liceului la discuţia şi rezolvarea unor sisteme cu
patru sau mai multe necunoscute. Această lucrare își propune o trecere în revistă a
rezultatelor de bază privind discuţia şi rezolvarea sistemelor algebrice liniare cu m
ecuaţii şi n necunoscute, cu coeficienţi într-un corp comutativ. Alături de rezultatele
teoretice vor fi prezentate probleme cu grad de dificultate variabil, de la aplicații
imediate la probleme de concurs. Un capitol va fi dedicat considerațiilor metodice.
Bibliografie:
1. I.D. Ion, N. Radu, Algebra, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.
2. I. Tofan, Elemente de Algebră, Ed. Universităţii, Iasi, 1998.
3. M. Tărnăuceanu, Probleme de algebră; vol. II, Ed. Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi, 2004.
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LECT. DR. ANA MARIA MOȘNEAGU
32. 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:
1. Stanica D., Analiza numerică, Ed. Matrix-Rom, Bucuresti, 2013
2. M. Ghinea, V. Fireteanu, MATLAB. Calcul numeric, grafică ,aplicații, Editura Teora, București, 2001.

LECT. DR. IULIAN STOLERIU
33. Metoda Monte Carlo și aplicaţiile sale în rezolvarea unor probleme de
matematică
Metoda Monte Carlo este o metodă statistică de simulare numerică, care oferă soluţii
aproximative pentru o mare varietate de probleme matematice. Are la bază
generarea pe computer a unor numere aleatoare alese convenabil și observarea
faptului că o parte dintre acestea verifică o proprietate sau anumite proprietăţi. Este
utilă în obţinerea de soluţii numerice pentru probleme care sunt prea dificil de
rezolvat prin metode analitice. Se poate aplica atât problemelor deterministe, cât și
celor în care apar factori aleatori. Scopul acestei lucrări este de a prezenta metode noi
de rezolvare a unor probleme de Matematică ce apar în programa școlară, folosind
generarea de numere aleatoare. Se vor discuta aici probleme legate de arii, volume,
calcul de integrale definite (care pot fi sau nu pot fi rezolvate prin metode analitice),
aproximarea unor numere importante în Matematică (e, π), probleme de optimizare,
aplicaţii în Finanţe, cât și unele probleme de probabilităţi (problema acului lui Buffon,
problema zilei de naștere, generarea de numere aleatoare ce urmează o anumită
repartiţie etc). Metoda Monte Carlo va fi ilustrată prin diverse exemple practice,
folosind simulări numerice folosind aplicaţia MATLAB.
Bibliografie
1. Malvin H. Kalos, Paula A. Whitlock (2008), Monte Carlo Methods, Wiley-VCH Verlag.
2. D.P. Kroese, T. Taimre, Z.I. Botev (2011). Handbook of Monte Carlo Methods, Wiley.
Series in Probability and Statistics, John Wiley and Sons, New York.
3. Iulian Stoleriu (2019), Matematici Financiare (note de curs online), UAIC.
4. Iulian Stoleriu (2019), Statistică Aplicată (note de curs online), UAIC.

LECT. DR. CRISTIAN VĂIDEANU
34. Teoreme de medie pentru funcţii reale de variabilă reală
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