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UNIVERSITATEA TEHNIC Ă DE CONSTRUCȚII BUCURE ȘTI 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

(COD PO-09_F-01) 

Denumirea 
disciplinei Utilizarea calculatoarelor 

Codul 
disciplinei 

1.OB05.DPF 

Anul de studiu I Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E, CO, V) CO 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                         
OP – opţională, FC – facultativă) OB Număr de credite 3 

Total ore din 
Planul de 
învăţământ 

42 Total ore studiu individual 14 
Total ore pe 
semestru 

56 

Categoria 
formativă a 
disciplinei 

DPF– fundamentală, PTG – tehnică generală, PIG – inginerească 
generală, PET – economică şi tehnologică generală, DPS – de 
specialitate, ELS – educaţie şi pentru promovarea valorilor democraţiei, 
tehnicii de comunicare şi limbilor străine, DPD – proiect de diplomă, 
DPP – pregătire psihopedagogică 

DPF 

Titularii 
disciplinei* 

Lect. dr. mat. Dan Caragheorgheopol 
Lect. dr. mat. Daniel Tudor 
Conf. dr. mat. Adela-Gabriela Mihai 

 

Facultatea Căi Ferate, Drumuri și Poduri   Numărul total de ore pe 
săptămână din Planul de 
învăţământ Domeniul de studii  Inginerie Civil ă 

Ciclul de studii 
(Licenţă, Masterat, 
Doctorat) 

Licenţă 
 

Total C S L P 

Programul de studii 
(Specializarea) 

Căi ferate, drumuri și poduri 
 

3 1 - 2 - 

 
Precondiţii de curriculum Notiuni de bază de algebră şi analiză matematică dobândite în liceu. 

Competenţe profesionale 
vizate de disciplină 

După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili să: 
• realizeze calcule numerice si simbolice in Mathcad 
• utilizeze programul Mathcad pentru calcul matriceal, rezolvarea 
sistemelor de ecuaţii liniare, calcul vectorial 
• utilizeze programul Mathcad pentru calculul sumelor, produselor, 
limitelor de functii, derivatelor, integralelor, dezvoltarilor in serie, 
etc. 
• rezolve, cu ajutorul programului Mathcad, ecuatii  algebrice sau 
transcendente, sisteme de ecuatii neliniare, inecuatii 
• realizeze reprezentari grafice in doua sau trei dimensiuni in 
Mathcad  
• rezolve unele tipuri de probleme intalnite la cursurile de „Analiza 
matematica” si „Algebra liniara si geometrie analitica” cu ajutorul 
programului Mathcad 
• identifice si fructifice oportunitatea utilizarii programul Mathcad 
pentru efectuarea calculelor ce intervin in realizarea unor proiecte 
ingineresti   
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• utilizeze eficient posibilitatile oferite de programul Microsoft 
Excel pentru realizarea unor calcule matematice si ingineresti 
• utilizeze programul Microsoft Excel pentru realizarea unor calcule 
contabile 
• utilizeze programul Microsoft Excel pentru realizarea si 
exploatarea unei baze de date 
• realizeze diferite tipuri de reprezentari grafice in Excel 

Conţinutul  disciplinei (se vor detalia: conţinutul cursului,  numărul de ore de predare pentru fiecare 
capitol al acestuia, lucrări de laborator, lucrări practice, proiect şi altele), numărul total de ore, 
bibliografia) 

Curs 

Metode de predare 
(Clasice, clasice 
interactive, cu 

suport digital ş.a.)  

Nr. de ore 
alocate 

Curs 1. Prezentarea generală a programului Mathcad. 
Interfata programului Mathcad. Bare de instrumente. Editarea 
unui document în Mathcad. Tipuri de date şi variabile în 
Mathcad. Calcul numeric şi simbolic. Calcul matriceal şi 
vectorial. 

Prezentare cu 
videoproiectorul, 
cu suport digital 

2 ore 

Curs 2. Rezolvarea sistemelor liniare. Sisteme liniare 
compatibile determinate. Sisteme liniare compatibile 
nedeterminate. Sisteme incompatibile. 
 Utilizarea calculului simbolic în Mathcad. Meniul Symbolic 
şi Symbolic Keyword Toolbar. Calculul derivatelor, integralelor, 
limitelor, simplificarea sau dezvoltarea unei expresii, calculul 
sumelor si produselor, dezvoltări în serie, factorizarea unei 
expresii etc.  

Prezentare cu 
videoproiectorul, 
cu suport digital 

2 ore 

Curs 3. Reprezentari grafice in Mathcad. Reprezentări grafice 
in doua dimensiuni. Reprezentări grafice in trei dimensiuni. 
Reprezentarea curbelor si suprafetelor in spatiu.  
 

Prezentare cu 
videoproiectorul, 
cu suport digital 2 ore 

Curs 4. Rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor si sistemelor 
neliniare in Mathcad . Utilizarea comenzii simbolice solve si 
limitele acesteia. Rezolvarea ecuatiilor algebrice cu ajutorul 
functiei polyroots. Rezolvarea unor ecuatii si inecuatii 
transcendente cu ajutorul functiei root  si a reprezentarii grafice. 
Utilizarea blocului de calcul Given/Find pentru rezolvarea unor 
sisteme de ecuatii neliniare. 

Prezentare cu 
videoproiectorul, 
cu suport digital 

2 ore 

Curs 5. Rezolvarea unor probleme de la cursurile de 
„Analiz ă matematică” şi „Algebr ă liniar ă şi geometrie 
analitică” folosind Mathcad. Determinarea unei baze intr-un 
spatiu vectorial si scrierea unui vector in acea baza. Matricea de 
trecere de la o baza la alta baza. Ortonormalizarea unei baze intr-
un spatiu euclidian cu ajutorul procedeului Gram-Schmidt. 
Determinarea vectorilor si valorilor proprii ai unei matrice, 
diagonalizarea acesteia. Reducerea formelor patratice la expresia 
canonica. Determinarea punctelor de extrem liber sau 
conditionat ale unei functii de 2 sau 3 variabile. 

Prezentare cu 
videoproiectorul, 
cu suport digital 

2 ore 

Curs 6. Programul Microsoft Excel. Structura documentelor 
Excel. Introducerea datelor în foile de calcul. Lucrul cu formule. 
Utilizarea programului Excel pentru calcul tabelar. Crearea şi 
gestionarea unei baze de date folosind Excel. Sortarea şi filtrarea 
înregistrărilor unei baze de date. 

Prezentare cu 
videoproiectorul, 
cu suport digital 2 ore 

Curs 7. Utilizarea unor funcţiilor matematice in Excel. Calcul 
matriceal. Rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare. Utilizarea 

Prezentare cu 
videoproiectorul, 

2 ore 



3 / 5 

unor functii conditionale. Formatarea conditionala. Validarea 
datelor si protejarea foii sau mapei de lucru. Reprezentări 
grafice.  

cu suport digital 

TOTAL ORE  14 

 

Activit ăţi aplicative 
Tipuri de lucrări 

(seminar, 
laborator, 

lucrări practice, 
proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de 
lucru cu 
studenţii 

Nr. de 
ore 

alocate 

Laborator 1 Prezentarea interfeţei Mathcad. Editarea unui 
document Mathcad. Meniul Math. Exemple simple 
de calcule numerice şi simbolice. Calcul matriceal. 

A
pl

ic
aţ

ii 
pr

ac
tic

e,
 r

ea
liz

at
e 

la
 c

al
cu

la
to

r 

2 ore 

Laborator 2 Rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare. Calcul 
vectorial. 

2 ore 

Laborator 3 Utilizarea calculului simbolic în Mathcad. Meniul 
Symbolic si folosirea cuvintelor cheie. Calculul 
derivatelor, integralelor, limitelor, simplificarea sau 
dezvoltarea unei expresii, calculul sumelor si 
produselor, dezvoltări în serie, factorizarea unei 
expresii etc. 

2 ore 

Laborator 4 Reprezentări grafice 2D. Reprezentari grafice 3D. 2 ore 

Laborator 5 Test 1 – Mathcad. 2 ore 

Laborator 6 Rezolvări de ecuaţii şi inecuaţii. Utilizarea cuvantului 
cheie solve si a functiilor polyroots, root, precum si a 
metodei grafice 

2 ore 

Laborator 7 Rezolvarea sistemelor neliniare. Utilizarea blocului 
de calcul Given/Find. Alegerea aproximatiei initiale a 
solutiei pe baza reprezentarii grafice (acolo unde este 
posibil). 

2 ore 

Laborator 8 Rezolvarea unor probleme de la cursurile de „Analiză 
matematică” şi „Algebră liniară şi geometrie 
analitică” folosind Mathcad.  

2 ore 

Laborator 9 Test 2 - Mathcad. 2 ore 

Laborator 10 Structura documentelor Excel. Introducerea datelor în 
foile de calcul. Lucrul cu formule. Utilizarea 
programului Excel pentru activităţii contabile. 

2 ore 

Laborator 11 Folosirea programului Excel pentru crearea şi 
gestionarea unei baze de date. Crearea unei liste. 
Validarea datelor si protejarea documentelor. 
Gestionarea informaţiilor dintr-o listă. Sortarea şi 
filtrarea înregistrărilor dintr-o listă. 

2 ore 

Laborator 12 Utilizarea unor functii matematice in Excel. Calcul 
matriceal. Rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare.  
Functii conditionale si formatare conditionala. 
Reprezentări grafice. Diagrame. 

2 ore 

Laborator 13 Test 3 - Excel 2 ore 

Laborator 14 Notare finală.  2 ore 

TOTAL ORE  28 
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Bibliografie recomandată  (Cel puţin un titlu bibliografic sa fie al titularului de disciplină): 
Obligatorie: 
1. Nicolae Dăneţ, Utilizarea calculatoarelor. O introducere în Microsoft Office şi Mathcad, 

Editura MatrixRom, Bucureşti, 2002. 
2. N. Danet, D. Caragheorgheopol., D. Tudor: “Utilizarea calculatoarelor. O introducere in 

Mathcad”. Carte electronica, publicata pe site-ul Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, 
UTCB (http://cfdp.utcb.ro/informatii/61/utilizarea-calculatoarelor-anul-i/), 2014 

Facultativă 
1. Octavian Cira, Lecţii de Mathcad 2001 Professional, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2003. 
2. Silvia Curteanu, Calcul numeric şi simbolic în MathCAD, Editura MatrixRom, Bucureşti, 2001. 
3. Ernest Scheiber, Mircea Lupu, Matematici speciale, rezolvarea problemelor asistată de 

calculator în Derive, MathCAD, Maple, Mathematica, Editura Tehnică, Bucureşti 1998. 
4. Steve Johnson, Microsoft Office Excel 2003, Editura Teora, 2004 
 

Evaluare Ponderea în procente din 
nota finală  

Răspunsurile la examinarea finală - 
Susţinerea lucrărilor practice de laborator - 
Susţinerea finală a proiectelor - 
Testarea periodică prin lucrări de control - 
Testarea continuă pe parcursul semestrului 72% 
Referate elaborate în afara orelor de curs şi de lucrări practice  - 
Participarea la orele de curs şi aplicaţii 28% 
Alte activităţi: Realizarea caietului de teme  - 
Evaluarea se face pe baza a trei teste ce verifica cunoştinţele si abilitatile practice dobândite. Testele 
se desfasoara la calculator, in cadrul orelor de laborator. Programarea şi ponderea acestor teste în 
nota finală sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
 

Nr. 
crt. 

Conţinut Programare 
Săptămâna 

Pondere 
Punctaj % 

1 Mathcad-partea1 5 24 
2 Mathcad-partea2 9 24 
3 Excel 13 24 
Total 72 

Testele pot fi refacute in saptamana 14, cand are loc evaluarea finala (colocviu). 
 

Numărul total de ore de studiu individual (fiecare rând se completează după caz) 

Studiul notiţelor de curs 1  Pregătirea pentru examinarea finală - 
Studiul suporturilor de curs - manuale, 
cărţi etc. 

5  Participarea la consultaţii - 

Studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

2  Documentarea în teren - 

Activităţile specifice de pregătire pentru 
seminar,  proiect, laborator etc. 

-  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc. -  Documentarea prin reţeaua internet - 
Pregătirea pentru lucrări de verificare 6  Alte activităţi  - 
Pregătirea pentru prezentări orale -    

TOTAL ore studiu individual pe semestru                14 
 

 

 



5 / 5 

Data completării: Titularul de curs Titularii de seminar  

01.11.2014 Lect. dr. mat. Caragheorgheopol 
Dan 

 

Lect. dr. mat. Caragheorgheopol 
Dan 
 

Lect. dr. mat. Daniel Tudor 

 

Conf. dr. mat. Adela-Gabriela 
Mihai 

 

 
 

Director de Departament 

Conf. dr. mat. Matei Pavel 

 


