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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
Să se familiarizeze cu principalele tipuri de probleme şi abordări din domeniul matematicii
şi aplicării conceptelor matematice în domeniul economic şi agricol.
Modelarea matematică a problemelor practice frecvent utilizate în cercetarile biologice şi
agricole şi însuşirea legilor probabilistice şi a tehnicilor de optimizare.
Formarea unor deprinderi de a folosi raţionamente riguroase precum şi a deprinderilor de
studiu individual;
Formarea unei concepţii sistemice asupra disciplinei şi aparatului matematic.
Formarea deprinderilor de calcul necesare stapânirii rationamentului matematic în utilizarea
testelor statistice;
Înţelegerea noţiunilor teoriei probabilitatilor şi a programarii liniare cu ajutorul exemplelor
practice adecvate;
Aplicarea noţiunilor teoretice expuse la curs în rezolvarea unor probleme specifice şi
modelarea unor procese.
Cunoaşterea metodelor de cercetare statistică în domeniu, precum şi aplicarea acestora în
disciplinele de profil.
Însuşirea modelelor de programare matematică (liniară).
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
Elemente de algebră abstractă
Spatii vectoriale, dependenţă şi independenţă liniară, sistem de generatori, baza a unui spaţiu
vectorial, schimbarea coordonatelor unui vector la trecerea de la o bază la alta, lema
substituţiei, aplicaţii la lema substituţiei.
Transformări liniare, matricea asociată unei transformări liniare, nucleul şi imaginea unei
transformări liniare, valori proprii şi vectori proprii.
Elemente de programare liniara
Exemple ce conduc la probleme de programare liniară. Metoda grafică de rezolvare a
problemelor de programare liniară.
Metoda simplex de rezolvare a problemelor de programare liniară.
Descrierea algoritmului simplex; Metoda celor două faze
Elemente de teoria probabilităţilor
Evenimente. Operaţii cu evenimente. Probabilităţi. Probabilităţi condiţionate. Formule de calcul
pentru probabilităţi.

Scheme probabilistice clasice, Variabile aleatoare discrete şi continue. Operaţii cu variabile
aleatoare. Funcţia de repartiţie a unei variabile aleatoare. Valori tipice ale unei variabile aleatoare.
Covarianţa.
Repartiţii de tip discret. Repartiţii de tip continu.
Elemente de statistică
Organizarea şi descrierea datelor, Gruparea şi reprezentarea grafică a seriilor statistice,
Caracteristici numerice ale seriilor statistice, Frecvenţă absolută, frecvenţa relativă, frecvenţe
cumulate.
Ajustarea datelor unei serii statistice, Intervale de încredere.
Teste statistice.
Lucrări practice
Matrice si determinanţi, Operaţii cu matrice.
Sisteme de ecuaţii liniare, metoda Gauss, metoda Gauss-Jordan, inversa unei matrice.
Sistem liniar independent, sistem liniar dependent, sistem de generatori, bază, schimbarea
coordonatelor unui vector la trecerea de la o bază la alta
Transformări liniare, matricea asociată unei transformări liniare, nucleul şi imaginea unei
transformări liniare, valori proprii şi vectori proprii.
Rezolvarea prin metodă grafică a problemelor de programare liniară
Utilizarea algoritmului simplex primal în determinarea soluţiei optime a unei probleme de
programare liniară,
Rezolvarea problemelor de progamare liniară prin metoda celor două faze. Probleme de
transport.
Evenimente, operaţii, probabilitati, probabilităţi condiţionate, formula probabilităţii totale, formula
lui Bayes.
Scheme probabilistice clasice (Bernoulli, Poison, Hipergeometrică, generalizată)
Variabile aleatoare. Funcţia de repartiţie a unei variabile aleatoare. Caracteristici numerice ale
variabilelor aleatoare: medie, mediană, valoare modală, cuantile, momentul simplu şi centrat,
amplitudinea, dispersie, abaterea medie pătratică, coeficient de variabilitate Pearson, coeficient de
asimetrie Fisher, coeficient de boltire şi aplatizare. covarianţa.
Reprezentarea grafica a seriilor statistice, frecvenţe absolute, relative (cumulate)
Ajustarea datelor unei serii statistice (Ajustare liniară, polinomială)
Intervale de încredere, Testul Student.
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