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Obiectivele de formare în cadrul disciplinei: 
La nivel de cunoaştere şi înţelegere: Utilizarea metodelor numerice în diferite domenii permite 
reducerea timpului de  rezolvare a problemelor şi oferă soluţii practic admisibile acolo unde 
soluţiile exacte sunt imposibil de abordat. Metodele numerice trebuie să devină un instrument 
curent în cercetări. Scopul disciplinei constă în dezvoltarea deprinderilor studenţilor de a utiliza 
metodele numerice pentru rezolvarea diverselor probleme cu caracter ştiinţific sau tehnic, 
precum şi aprofundarea cunoştinţelor în domeniul programării pe calculator. 

La nivel  de aplicare şi integrare studentul trebuie să fie capabili să elaboreze algoritmul 
rezolvării problemei considerate şi să scrie programul într-un limbaj de programare (C sau C++) 
conform algoritmului. 

Conţinutul cursului: Numere aproximative. Rezolvarea numerică a ecuaţiilor algebrice şi 
transcendente. Elemente de analiză matriceală. Valori proprii şi vectori proprii. Funcţii de 
matrice şi proprietăţile lor. Metode numerice de rezolvare a sistemelor de ecuaţii  algebrice 
liniare. Metode directe. Metode iterative de rezolvare a sistemelor de ecuaţii liniare. Metoda 
suprarelaxării succesive. Sisteme liniare supradeterminate şi metoda celor mai mici pătrate. 
Metode bazate pe sisteme normale. Stabilitatea algoritmilor. Calculul valorilor şi vectorilor 
proprii. Metode bazate pe transformări de asemănare ortogonală. Algoritmul QR. Rezolvarea 
sistemelor de ecuaţii neliniare. Metoda aproximaţiilor succesive. Metoda Gauss-Seidel neliniară. 
Metoda lui Newton. Metoda gradientului. Aproximarea funcţiilor. Polinoame de interpolare. 
Aproximarea trigonometrică şi exponenţială a funcţiilor. Aproximarea cu funcţii spline. 
Aproximarea în medie. Metoda celor mai mici pătrate.. Integrarea şi derivarea numerică. 
Rezolvarea numerică a ecuaţiilor diferenţiale. Metode numerice directe. Metode numerice 
indirecte. Metode numerice pentru sisteme şi ecuaţii de ordin superior. 

Cunoştinţe anterioare necesare: Matematica superioară, Programarea calculatoarelor, Structuri 
de date şi algoritmi, Teoria probabilităţii şi informaţiei. Matematica discretă. 

Evaluarea finală: examen scris sau oral, în nota finală luând în consideraţie atestările şi 
activităţile curente în conformitate cu regulamentul în vigoare.  
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Moraru V., Popescu A. Rezolvarea numerică a ecuaţiilor neliniare şi a problemelor de 
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