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Conţinutul cursului: 
Probleme cu conţinut economic ce conduc la noţiunea de sistem de ecuaţii liniare. 
Spaţii vectoriale. Sisteme de vectori dependenţi şi independenţi. Baza spaţiului. 
Coordonatele vectorului în baza dată. Matricea de trecere de la o bază la alta. 
Transformări liniare. Matricea transformării liniare. Transformări inverse.  
Valori şi vectori proprii. Teorema spectrală în cazul spectrului simplu.  
Spaţii euclidiene. Produsul scalar şi norma. Forme liniare şi forme pătratice. 
Probleme cu conţinut economic ce conduc la noţiunile de limită, derivată şi integrala definită. Integrale 
improprii. Elasticitatea. 
Funcţii de două variabile. Definiţii. Graficul funcţiei. Linii de nivel. 
Creşteri absolute şi relative. Derivate parţiale. Diferenţiale. Relaţia între creşteri şi diferenţiale. 
Elasticităţi. 
Formula lui Taylor. Derivate în direcţia dată. Gradient. Proprietăţi. 
Derivata funcţiei compuse. Derivate totală. Funcţii omogene. Formula lui Euler. Derivata funcţiei 
implicite. 
Extreme locale şi extreme condiţionate. Multiplicatorul lui Lagrange. 
Serii numerice cu termeni pozitivi. Convergenţă. Semne de convergenţă. 
 
Finalităţi de studiu: 
La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: să 
efectueze diferite operaţii în mulţime: numerelor reale, vectorilor, matricelor, funcţiilor atît de o variabilă cît şi de 
două variabile; să aplice noţiunile însuşite pentru a face concluzii prin demonstraţii; să aplice noţiunile matematice 
în cele mai simple modele economice;  să elaboreze şi aplice modele matematice pentru diferite procese economice;
  să efectueze operaţii cu relaţii cantitative şi transformările lor ; să dezvolte şi a aplice gândirea matematică 
pentru rezolvarea diferitor probleme din economie în situaţii cotidiene;  să propună noi metode matematice 
pentru rezolvarea diferitor probleme; 
să analizeze şi optimizeze performanţa financiară a întreprinderilor şi firmelor comerciale.să construiască noi 
modele matematice pentru domenii economice; să interpreteze cunoştinţe dobândite în cercetarea şi gestionarea 
raţională a proceselor economice etc. 
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