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FIȘA DISCIPLINEI  
 
1. Date despre program  
1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 
1.2. Facultatea Matematică și Informatică 
1.3. Departamentul Matematică 
1.4. Domeniul de studii Matematică 
1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii / calificarea* Matematică / Matematician - 212009; Profesor în învățămân-

tul gimnazial - 233002; Asistent de cercetare în matematică - 
212016; Referent de specialitate matematician - 212004 

 
2. Date despre disciplină  
2.1. Denumirea disciplinei Algebră computațională 
2.2. Titularul activităților de curs Lector dr. Moleriu Radu 
2.3. Titularul activităților de seminar  Lector dr. Moleriu Radu 
2.4. Anul de studii 2 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei DO 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs  2 3.3. seminar/laborator  1 
3.4. Total ore din planul de învățământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 14 
Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  12 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 8 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 12 
Examinări 6 
Tutorat  4 

3.7. Total ore studiu individual  33  

3.8. Total ore pe semestru 75  

3.9. Număr de credite  3  

 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum Noțiuni de algebră și aritmetică 
4.2. de competențe  Utilizarea calculatorului 
 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului Sala de curs cu dotare standard 

Google Classroom/ Google Meet 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Sala de laborator 

Google Classroom/ Google Meet 
 
6. Competențe specifice acumulate 
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Competențe profesionale  Operarea cu notiuni si metode matematice 
 Prelucrarea matematica a datelor, analiza si 

interpretarea unor fenomene si procese 
 Elaborarea si analiza unor algoritmi pentru rezolvarea 

problemelor 
 Demonstrarea rezultatelor matematice folosind diferite 

concepte si rationamente matematice 
 Utilizarea pachetelor de programe specializate 

pentru rezolvarea problemelor matematice 
Competențe transversale   Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, 

manifestarea unor atitudini responsabile faţă de 
domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea 
optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţii 
specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de 
etică profesională. 

 Desfăşurarea eficientă si eficace a activităţilor 
organizate în echipa 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al disciplinei Un prim obiectiv este acele de a fixa noţiunile de algebră şi 

arirmetică dobandite în primul an de studiu, precum şi acela de 
a îmbogăţii cunoştinţele cu noi proprietăţi şi teoreme 
importante din aceste materii. Alt obiectiv este acela de a se 
învăţa metodele de calcul şi implementare acestor pe 
calculator pentru a viteză mult mai mare de calcul. 

7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC):Însușirea conceptele de baza  din 
algebră, algebra liniară , aritmetică și proprietățile fundamentale 
ale acestora. 
 Ob. de abilitare (OAb):Crearea abilităților necesare în 
rezolvarea diferitelor probleme de algebră   
Ob. Atitudinale (OAt): să argumenteze importanța metodelor de 
calcul din algebră 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
Proprietăţi fundamentale ale 
numerelor întregi  (OC,OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi 
disponibile pe Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referințe : [2], [3] 

Funcţii aritmetice. Funcţia lui 
Euler. Funcţia lui Mobius. 
Aplicaţii. (OC,OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi 
disponibile pe Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referințe : [2], [3] 
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Construcţia mulţimii Zn. Grupul 
aditiv Zn (ordinul unui 
element,generatori, subgrupuri, 
etc) (OC,OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi 
disponibile pe Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referințe : [2], [3] 

Morfisme de grupuri Homg (Z, 
Zn) , Homg(Zn ,Zm). Rezolvare 
computaţională. (OC,OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi 
disponibile pe Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referințe : [2], [3] 

Inelul Zn. Morfisme de inele 
Homi(Z, Zn), Homi (Zn, Zm). 
Rezolvare computaţională. 
(OC,OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi 
disponibile pe Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referințe : [2], [3] 

Grupul Zn
* a unităţilor inelului 

Zn. Congruenţe . Ecuaţi 
diofantice.   (OC,OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi 
disponibile pe Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referințe : [2], [3] 

Sisteme de congruenţe liniare. 
Lema chineză a resturilor. 
Resturi pătratice. (OC,OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi 
disponibile pe Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referințe : [2], [3] 

Ecuaţii şi sisteme de recurenţe 
liniare.Rezolvare 
computaţională. (OC,OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi 
disponibile pe Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referințe : [2], [3] 

Logaritmul discret. Algoritm 
computaţional. (OC,OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi 
disponibile pe Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referințe : [2], [3] 

Sisteme de siruri recurente. 
(OC,OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi 
disponibile pe Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referințe : [2], [3], [5] 

Algoritmi de testatre a  

 Primalităţii. (OC,OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi 
disponibile pe Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 

Referințe : [2], [3] 
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demonstraţie, dialog cu studenţii 
Factorizarea numerelor întregi. 
Algoritmi de testare(OC,OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi 
disponibile pe Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referințe : [2], [3] 

Criptografie clasică. (OC,OAb) 

Cipuri afine. Exemple. 
(OC,OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi 
disponibile pe Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referințe : [2], [5] 

Criptografie cu cheie publică. 
(OC,OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi 
disponibile pe Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referințe : [2], [5] 

Bibliografie 
1. T. W. Judson, Abstract Algebra Theory and Applications ,Stephen F. Austin State University2009 
2. M. W. Baldoni, C. Ciliberto, G. M. P. Cattaneo,  Elementary Number  Theory, Cryptography  and 
Codes, 2009 Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
3. V. Shoup , A Computational Introduction to Number Theory 
and Algebra (Version 1),2005, Cambridge University Press 
4. M. Sala,  T. Mora,  L. Perret, S. Sakata, C. Traverso, Gröbner Bases, Coding, and Cryptography, 2009 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
5. Gh. Ivan, Bazele algebrei liniare, Ed. Mirton, 1996 
6. Miroiu , Petrehuș , Zbăganu, Inițiere în R pentru persoane cu pregătire matematică, 
www.edumanager.ro 
 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 
Laboratorul urmărește  
conținutul cursului 

Munca în echipă, teme individuale, 
problematizare, conversaţie,  metoda 
exerciţiului, utilizarea calculatorului 

Referințe : [2] , [3] , [5], [6] 

Bibliografie 
1. T. W. Judson, Abstract Algebra Theory and Applications ,Stephen F. Austin State University2009 
2. M. W. Baldoni, C. Ciliberto, G. M. P. Cattaneo,  Elementary Number  Theory, Cryptography  and 
Codes, 2009 Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
3. V. Shoup , A Computational Introduction to Number Theory 
and Algebra (Version 1),2005, Cambridge University Press 
4. M. Sala,  T. Mora,  L. Perret, S. Sakata, C. Traverso, Gröbner Bases, Coding, and Cryptography, 2009 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
5. Gh. Ivan, Bazele algebrei liniare, Ed. Mirton, 1996 
6. Miroiu , Petrehuș , Zbăganu, Inițiere în R pentru persoane cu pregătire matematică, 
www.edumanager.ro  
 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu programa din alte centre universitare din tara și străinătate. 
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10. Evaluare* 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare** 10.2. Metode de 
evaluare***  

10.3. Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Realizarea temelor individuale de pe 
parcursul semestrului  (OC,OAb) 

Evaluare pe parcursul 
semestrului (teste de 
verificare). 

30% 
 
 

Însuşirea corectă  a  conceptelor  şi  
metodelor specifice algebrei şi 
aplicarea acestora  la situaţii 
similare celor studiate. (OC,OAb) 

Examen scris şi oral la 
sfârşitul semestrului  
(teorie şi probleme la 
examenul scris şi 
examen oral cu bilete) 

30% 

10.5. 
Seminar/laborator 

Prezentare de exemple fundamentale 
din algebra liniara si rezolvarea de 
exercitii usoare. (OAb) 

Evaluare pe parcursul 
semestrului (activitatea 
la seminar şi referat 
scrisa).   

            40% 

Rezolvarea de probleme asociate 
noţiunilor de curs utilizând softul R . 
(OAb) 

  

10.6. Standard minim de performanță 
Însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază, prezentarea de exemple fundamentale, rezolvarea unor 
exerciții ușoare și comenzi elementare ale softului R. 

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
      20.09.2021                                Lector dr. Radu Moleriu                                Lector dr. Radu Moleriu 
 
 
      Semnătura directorului de departament  
                   Prof. dr. Bogdan Sasu 


