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Cuvânt înainte 

Sesiunea Studenţească de Comunicări Ştiinţifice în 

Matematică este organizată de către Universitatea „Lucian Blaga” 

din Sibiu, în parteneriat cu: Facultatea de Ştiinţe, Departamentul de 

Matematică şi Informatică; Asociaţiunea Transilvană pentru 

Literatura Română şi Cultura Poporului Român. 

Scopul principal este identificarea și stimularea studenţilor 

capabili de performanță şi cercetare în domeniul matematicii, 

promovarea spiritului de competiție, întărirea culturii profesionale a 

cadrelor didactice de specialitate. 

Participarea la acestă sesiune reprezintă o oportunitate pentru 

studenţi de a cunoaște mai bine munca de documentare şi de 

cercetare din domeniul matematicii şi în plus, de a cunoaşte 

preocupări ale colegilor lor în aceste direcţii. Sesiunea, are caracter 

naţional şi oferă participanţilor posibilitatea de a discuta şi prezenta 

cercetările lor în domeniul matematicii fundamentale şi aplicate. 

Sesiunea are și secțiune pentru elevi. 

Acceptarea lucrărilor se face în funcţie de relevanţa pentru 

subiectele sesiunii. Prezentările sunt evaluate de către comisii de 

cadre didactice, în funcţie de claritatea prezentării, originalitatea şi 

corectitudinea soluţiilor propuse. Durata prezentărilor este de 10 

minute. Participanţii sunt ierarhizaţi în funcţie de calitatea lucrărilor 

şi primesc diplome şi medalii.În volum sunt incluse rezumatele şi 

listele bibliografice trimise de autori. Responsabilitatea asupra 

conţinutului acestora le aparţine autorilor. 

 

Director al Departamentului de Matematică şi Informatică, 

Prof. univ. dr. Mugur Alexandru Acu 
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ORELE 8.00 – Deschiderea sesiunii 

 

 

Cuvinte de salut: 

 

Conf.univ.dr. Florin Sofonea, 

Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe 

 

Prof.univ.dr. Mugur Alexandru Acu, 

Directorul Departamentului de Matematică şi Informatică 

 

Prof.univ.dr. Dumitru Acu, 

Preşedinte al SSMR Filiala Sibiu şi al Asociaţiunii ASTRA 

 

Prof. Nicolae Suciu 

Inspector şcolar specialitatea matematică, ISJ Sibiu 

 

HR Specialist Andrei Luca 

Reprezentant al Continental Automotive Systems Sibiu 

 

 

ORELE 9.00 – 12.30 – Susţinerea lucrărilor 

 

 

Organizatori principali: Prof. univ. dr. Mugur A. Acu, Prof. univ. 

dr. Dumitru Acu, Conf. univ. dr. Amelia Bucur 



   
Univ.”Lucian Blaga” din Sibiu  Dep. de Matematică       Asociaţiunea Transilvană pentru 
       Facultatea de Ştiinţe               şi Informatică               Literatura Română şi Cultura 

                                                                                                Poporului Român 

6 
 

 

 

 

PROGRAM 

 

17 MAI 2019 

 

Centrul de Reuniune Academică al ULBS 

Sala 11 şi Sala 12 

 

 

 
ORELE 8.00 –  Deschiderea sesiunii 

                           Cuvinte de salut 

         
ORELE 9.00 – 12.30 – Susţinerea lucrărilor 

                                      

ORELE 12.30 – 13.30 – Pauză de masă 

 

ORELE 13.30 – Festivitatea de premiere 
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SALA 11 

 
Moderatori: Prof. univ. dr. Mugur A. Acu, Prof. univ. dr. Emil C. 

Popa, Prof. univ. dr. Dumitru Acu, Conf. univ. dr. Amelia Bucur, 

Asist. univ.dr. Augusta Raţiu 

Secretari: Dăncăneţ Elena-Crina, Piloiu Nicolae Samir Robert, 

Broscăţeanu Ştefan-Cezar 

 

9.00 Dăncăneţ Elena-Crina - III, Matematică informatică, 

Facultatea de Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Problema reginelor                               

Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Adrian Branga, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

9.10 Tufiş Alina Mădălina - III, Matematică informatică, Facultatea 

de Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Funcţii Morse şi aplicaţii 

                Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Adrian Branga, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

9.20 Raţiu Andreea-Ioana - III, Matematică informatică, Facultatea 

de Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Module şi morfisme de module 

              Coordonator ştiinţific: Lector univ. dr. Alina Totoi, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
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9.30 Broscăţeanu Ştefan-Cezar - II, Matematică informatică, 

Facultatea de Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Teorema de incertitudine a lui Gödel             

Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Eugen Drăghici, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

                                                                                      

9.40 Fakih Laurance- I, Matematică informatică, Facultatea de 

Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Generalizarea unor probleme din Gazeta Matematică şi RMT 

                 Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Dumitru Acu, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

9.50 Muntean Emanuelle-Ioana, Fancsali Hanna- I, Matematică 

informatică, Facultatea de Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga” din 

Sibiu  

Aflarea primitivelor unor funcţii cu metoda identificării 

                 Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Dumitru Acu, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

10.00 Pascu Elena Mădălina, Pricoliciu Mihaela Andreea- I, 

Matematică informatică, Facultatea de Ştiinţe, Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu  

Aflarea primitivelor unor funcţii prin  

metoda integrării prin părţi generalizată 

                 Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Dumitru Acu, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

10.10 Scheau Daniela Mirela - II, Matematică informatică, 

Facultatea de Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu  
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Matematica ADN-ului           

Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Laurian Suciu, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

10.20 Ciuclea Ioana - I, Master Matematică, Facultatea de 

Matematică şi Informatică, Universitatea de Vest din Timişoara  

Expresia geometrică a metricilor elastice  

pe spaţii de curbe/suprafeţe 

            Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Cornelia Vizman, 

Universitatea de Vest din Timişoara 

 

10.30 Piloiu Nicolae Samir Robert - II, Matematică informatică, 

Facultatea de Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu  

Scufundarea Titanicului şi matematica din spatele acesteia 

                 Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Laurian Suciu, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

10.40 Văcaru Denisa-Maria - III, Matematică informatică, 

Facultatea de Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu  

Operatori de multiplicare şi operatori normali 

                 Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Laurian Suciu, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

10.50 Marin Raluca-Valentina, Pătraşcu Ioan-Dan, Nistor Ioana-

Gabriela, Batovici Alexandra - I, Mecatronică, Facultatea de 

Inginerie, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Numere mari remarcabile. Numere mici remarcabile 

                 Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Amelia Bucur, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
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11.00 Arabşahi Sam, Boncea Şerban-Andrei, Neghină 

Constantin, Vraciu Bogdan - I, Mecatronică, Facultatea de 

Inginerie, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Raportul de aur 

                 Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Amelia Bucur, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

11.10 Piţigoi Gheorghe-Cosmin, Faur Diana, Şandru Alexandru 

Daniel - I, Electronică aplicată, Facultatea de Inginerie, Universitatea 

„Lucian Blaga” din Sibiu 

Transformata lui Euler 

                 Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Amelia Bucur, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

11.20 Niţoi Razvan, Dandeş Marian, Costea Florin-Dorin, 

Ciorgovean-Drăgan Ezechiel - I, Mecatronică, Facultatea de 

Inginerie, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Despre numărul Pi 

                 Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Amelia Bucur, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

11.30 Tapalia Maria-Andreea, Bratu Valentina, Ionică Raluca, 

Tocliu Andrada- I, Mecatronică, Facultatea de Inginerie, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Despre procesarea numerică a semnalelor electrice 

                 Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Amelia Bucur, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
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11.40 Berbecel Andreea-Mădălina, Oancea Ciprian Ioan, Borza 

Eduard-Gabriel - I, TCM, Facultatea de Inginerie, Universitatea 

„Lucian Blaga” din Sibiu 

Chiralitatea în matematică 

                 Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Diana Bîclea, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

11.50 Mezdrea Gheorghe Emanoil, Cornățan Bogdan - I, 

Mecatronică, Facultatea de Inginerie, Universitatea „Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Numărul lui Euler 

                 Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Amelia Bucur, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

12.30-13.30 Pauză de masă 

 

 

SALA 12 

 
Moderatori: Prof. univ. dr. Nicolae Secelean, Conf. univ. dr. Adrian 

Branga, Conf. univ. dr. Diana Bîclea, Lector univ. dr. Alina Totoi, 

Prof. Cătălin Ciupală, Prof. Rus Sonia,  Student Crangă Elena-

Denisa, Student Cruceru Elena-Cosmina 

Secretari: Student Florea Larisa-Ioana, Student Motronea Gabriela-

Denisa, Student Tufiş Alina Mădălina 

 

9.00 Rus Vasti- cls.IX, Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla, 

judeţul Cluj 
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O problemă interesantă (excursie matematică) 

                 Coordonator ştiinţific: Prof. Sonia Rus, 

Liceul Teoretic „Ana Ipătescu”, Gherla, judeţul Cluj 

 

9.10 Hălmaciu Rareş Alexandru, Toader Sima Mihai, Haiduc 

Daniel-Dumitru, Tulban Denis-Mihai, Tălmăşel Robert-Andrei - 

cls.V, Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig, judeţul Sibiu 

Fracţii ordinare şi nu numai 

                 Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Diana Bîclea, 

Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig, judeţul Sibiu 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

9.20 Coman Miruna-Maria, Dumitraş Alexandra Gabriela, 

Vlasie Raluca Ioana - cls.V, Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” 

Avrig, judeţul Sibiu 

Divizibilitatea numerelor şi criteriile de divizibilitate                

Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Diana Bîclea, 

Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig, judeţul Sibiu 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

9.30 Bucur Beatrice, Bucur Maria Diana, Vintilă Valeria Elena, 

Roman Andra Ioana, Panaite Iulia- cls.V, VII, VIII, Liceul 

Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig, judeţul Sibiu 

De la numere naturale la numere reale 

                 Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Diana Bîclea, 

Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig, judeţul Sibiu 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
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9.40 Baltaşiu Emilian Vasile, Marcu Laurențiu Ștefan - cls.VII, 

Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig, judeţul Sibiu 

Rezolvarea triunghiurilor dreptunghice. Diverse metode 

                 Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Diana Bîclea, 

Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig, judeţul Sibiu 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

9.50 Morariu Ayana Teodora, Morariu Tudor Cătălin- cls.V, 

VII, Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig, judeţul Sibiu 

Matematica şi sportul 

                 Coordonator ştiinţific: Prof. Banciu Daniela,  

Conf. univ. dr. Diana Bîclea, 

Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig, judeţul Sibiu 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

10.00 Bîclea Cătălin, Curtici Rinaldo Marian- cls.V, Şcoala 

Gimnazială „Regina Maria” Sibiu 

Diverse probleme rezolvate prin reprezentări de 

 figuri şi segmente 

                 Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Diana Bîclea, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

10.10 Moldoveanu Daria-Cristina, Popa Andreia-Maria- cls.V, 

Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig, judeţul Sibiu 

Fracţii zecimale şi importanţa lor 

                 Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Diana Bîclea, 

Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig, judeţul Sibiu 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
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10.20 Popa Bianca, Cîrjan Teodora, Dume Alexandra, Gherghel 

Mihnea, Brustur Erwin (echipa “i
2
 Keep it real”) - cls.IX, X, Col. 

Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov 

Asupra inegalității Titu Andreescu  

                 Coordonator ştiinţific: Profesor Cătălin Ciupală, 

Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov 

 

10.30 Cîrjan Teodora, Popa Bianca, Brustur Erwin, Gherghel 

Mihnea, Dume Alexandra (echipa “i
2
 Keep it real”) - cls.IX, X, 

Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov 

Asupra inegalităţii mediilor și câteva aplicații în geometrie   

                 Coordonator ştiinţific: Profesor Cătălin Ciupală, 

Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov 

 

10.40 Boeriu Bianca-Maria, Branea Victor, Găitan Mihnea 

Victor, Gherghe Ana (echipa “CPP”) - cls.X, XI, Col. Naţ. 

”Andrei Şaguna” Braşov 
Asupra unei inegalități a lui Titu Andreescu  

                 Coordonator ştiinţific: Profesor Cătălin Ciupală, 

Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov 

 

10.50 Scorția Claudia, Sfrijan-Penciu Ilinca, Grapa Luisa-Maria, 

Fazakas Alexandru, Șerban Maria-Alexandra (echipa 

“Sf.Pentagon”) - cls.IX, Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov 
Probleme cu vectori în spațiu  

                 Coordonator ştiinţific: Profesor Cătălin Ciupală, 

Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov 
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11.00 Cătană Diana, Plătică Diana-Maria, Ranga Mihai,  Chivu 

Andreea  (echipa “OGS
2
”) - cls.IX, XI, Col. Naţ. ”Andrei 

Şaguna” Braşov 

Polinomul caracteristic și teorema Cayley-Hamilton.  

Legături cu identitățile lui Newton 

                 Coordonator ştiinţific: Profesor Cătălin Ciupală, 

Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov 

 

11.10 Cătană Diana, Plătică Diana-Maria, Ranga Mihai, Chivu 

Andreea (echipa “OGS
2
”) - cls.IX, XI, Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” 

Braşov 

Extinderi ale ,,problemei de 5 lei” a matematicianului Gheorghe 

Țițeica  

                 Coordonator ştiinţific: Profesor Cătălin Ciupală, 

Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov 

 

11.20 Marica Daria, Neagu Denisa, Panaete Andreea, Voinescu 

David (echipa “Ganga’s Tribe”) - cls.IX, XI, Col. Naţ. ”Andrei 

Şaguna” Braşov 

Să ne întoarcem un pic în antichitate... 

(construcții cu rigla și compasul)   

                 Coordonator ştiinţific: Profesor Cătălin Ciupală, 

Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov 

 

11.30 Cătană Diana, Plătică Diana-Maria, Ranga Mihai, Chivu 

Andreea (echipa “OGS
2
”) - cls.IX, XI, Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” 

Braşov 

Câteva probleme interesante cu  
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progresii aritmetice și geometrice  

                 Coordonator ştiinţific: Profesor Cătălin Ciupală, 

Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov 

 

12.30-13.30 Pauză de masă 
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Comitet organizatoric 

 
Prof. univ. dr. Mugur A. Acu

1
 (organizator principal) 

Prof. univ. dr. Dumitru Acu
1
 (organizator principal) 

Conf. univ. dr. Amelia Bucur
1
 (organizator principal) 

Prof. univ. dr. Emil C. Popa
1 

Conf. univ. dr. Diana Bîclea
1 

Conf. univ. dr. Adrian Branga
1 

Asist. univ. dr. Augusta Raţiu
1 

Sociolog Mariana Hămbăşan
1 

Absolvent MIA II Laurenţiu Pienariu
2 

Prof. Nicolae Suciu
3 

Student MI III Crangă Elena-Denisa
4 

Student MI III Cruceru Elena-Cosmina
4 

Student MI III Dăncăneţ Elena-Crina
4 

Student MI III Florea Larisa-Ioana
4 

Student MI III Motronea Gabriela-Denisa
4 
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Rezumate ale lucrărilor: 

 

Problema reginelor 

 
Dăncăneţ Elena-Crina - III, Matematică informatică,  

Facultatea de Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Adrian Branga, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

Abstract 

Problema celor opt regine este o problemă clasică de șah care a 

provocat interesul multor jucători de șah, matematicieni, 

informaticieni, dar și oameni simpli, toți dornici să descopere cel 

puțin una dintre soluțiile acestui puzzle. 

Problema a apărut pentru prima dată în ziarul german 

"Schachzeitung" în septembrie 1848. Acesta a fost publicată sub un 

pseudonim al lui Max Bezzel, care este un jucător de șah. În 1854, 

40 de soluții diferite la această problemă au fost publicate în același 

ziar. 

Această problemă a fost pusă și într-un alt ziar german de către 

Franz Nauck, în iunie 1850. Nauck a publicat în mod corect cele 92 

de soluții posibile în același ziar, dar fără nici o dovadă clară că 

lista sa a fost completă. 

Carl Friedrich Gauss a citit raportul lui Nauck despre această 

problemă în vara aceluiași an și până pe data de întâi septembrie, ia 

scris unui prieten că a găsit 76 de soluții. 
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Problema reginelor cere ca cele opt regine să fie poziționate pe o 

tablă de șah, astfel încât nicio regină să nu atace niciuna dintre 

celelalte. Două regine se atacă una pe cealaltă dacă sunt pe același 

rând, aceeași coloană sau aceeași diagonală. Acest lucru pare 

imposibil, deoarece o regină, pe una dintre cele patru pătrate 

centrale ale tablei de șah poate domina 27 de pătrate. Mai mult, cel 

puțin 5 regine pot domina întreaga tablă de șah.  

Această lucrare prezintă o scurtă istorie a problemei celor opt 

regine și modul în care aceasta a reușit, într-o oarecare măsură, să 

revoluționeze gândirea matematicienilor, dar mai ales a 

informaticienilor. Cei din urmă au fost nevoiți să vină cu ceva nou, 

cu ceva inovator pentru secolul al XX-lea, ceva cu care să îi de-a de 

cap acestei probleme.  

Rezolvarea clasicei probleme de șah, prin metode avansate, dar și 

generalizarea acesteia prin trecerea de la un număr de opt regine la 

un număr de N regine ce vor fi poziționate pe o tabla de șah de 

dimensiune NxN, este un alt punct al acestei lucrări. 

 

Bibliografie 

1.Programarea în limbaj C/C++ pentru liceu, volumul al II-lea, 

Metode și tehnici de programare – Emanuela Cerchez, Marinel 

Șerban – Polirom, 2005 

2.https://en.wikipedia.org/wiki/Eight_queens_puzzle 

3.The 8 Queen Problem - Numberphile – 

https://www.youtube.com/watch?v=jPcBU0Z2Hj8 

4.https://en.wikipedia.org/wiki/Edsger_W._Dijkstra 

5.http://www.oxfordmathcenter.com/drupal7/node/616 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eight_queens_puzzle
https://www.youtube.com/watch?v=jPcBU0Z2Hj8
https://en.wikipedia.org/wiki/Edsger_W._Dijkstra
http://www.oxfordmathcenter.com/drupal7/node/616
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6.https://www.researchgate.net/publication/236164263_On_the_N_n

on-attacking_queens_problem 

 

 

Funcţii Morse şi aplicaţii 

 

Tufiş Alina Mădălina - III, Matematică informatică, Facultatea de 

Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

                Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Adrian Branga, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

Abstract 

Numele de funcții Morse provine de la matematicianul american 

Marston Morse ce a adus o contribuție importantă în teoria 

punctelor critice prin lucrarea ce l-a făcut cunoscut, dar a pus și 

bazele așa-zisei teorii Morse, ,,Relațiile dintre punctele critice ale 

unei funcții reale de n variabile independente”. 

   Funcțiile Morse sunt funcții de clasă C
2
definite pe un interval 

deschis I din , cu proprietatea că derivatele de ordin doi nu se 

anulează în punctele critice ale funcției. 

O funcție Morse este structural stabilă, în sensul că o perturbare 

suficient de mică a lui poate fi întotdeauna exprimată local în 

aceeași formă ca și funcția originală prin schimbări de coordonate. 

   Aplicațiile funcțiilor Morse sunt atât în teoria optimizării cât și în 

geometria catastrofelor elementare. 

   Funcțiile Morse pot fi extinse și în cadrul multidimensional pe 

spațiul  și prezintă aplicaţii interesante. Atât în spațiul 

unidimensional cât și în cel multidimensional printr-o alegere bună a  

 

https://www.researchgate.net/publication/236164263_On_the_N_non-attacking_queens_problem
https://www.researchgate.net/publication/236164263_On_the_N_non-attacking_queens_problem
https://www.researchgate.net/publication/236164263_On_the_N_non-attacking_queens_problem
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coordonatelor funcțiile Morse se reduc la funcții liniare sau la 

funcții pătratice. 

 
Bibliografie 

1. Minime și maxime ale funcțiilor reale de variabile reale - 

Constantin Udriște, Elena Tănăsescu, Editura Tehnica, 1980 

2. https://www.nap.edu/read/4548/chapter/12#223 

3.http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Morse.html 

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Morse_theory 

 

 

Module şi morfisme de module 

 

Raţiu Andreea-Ioana - III, Matematică informatică, Facultatea de 

Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

              Coordonator ştiinţific: Lector univ. dr. Alina Totoi, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

Abstract 

În acestă lucrare sunt  prezentate concepte și construcții 

fundamentale din teoria modulelor și a spațiilor vectoriale  cum ar 

fi: submodul, modul liber, bază și dimensiune, sume și produse 

directe, șir exact, dual și bidual. 

Noţiunea de modul peste un inel este o generalizare directă a 

noţiunii de spaţiu vectorial peste un corp. În general, nu există nici o 

legătură între un grup abelian (M,+) și un inel unitar R, însă, o 

împrejurare favorabilă studiului lor simultan o avem atunci când 

există un morfism de inele unitare de la R la End(M). În acest caz,  

https://www.nap.edu/read/4548/chapter/12#223
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Morse.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Morse_theory
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putem acționa pe M cu elementelelui R prin intermediul 

endomorfismelor grupului (M,+). 

 

Bibiliografie 

1.Ion D. Ion, Nicolae Radu,  Algebră,  Editura Didactică și 

Pedagogică, București,1991 

2.math.ucv.ro/~busneag/auxiliare/books/Algebra%20Liniara.pdf 

3.https://www.ucv.ro/pdf/departamente_academice/dma/suporturi_cu

rs/Munteanu_Florian_Alg_lin_geom.pdf 

 

 

Teorema de incertitudine a lui Gödel             

 

Broscăţeanu Ştefan-Cezar - II, Matematică informatică, Facultatea de 

Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Eugen Drăghici, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

Abstract 

Lucrarea intitulată „Teorema de incertitudine a lui Gödel” face o 

scurtă introducere a limitelor sistemelor formale şi explicate într-un 

mod inedit. Paradoxul şi construcţia sa vor fi prezentate atât 

matematic cât şi filosofic. Complexitatea sa este una ridicată dar 

plăcut structurată, pe înţelesul tuturor. 

 

Bibliografie 

https://rria.ici.ro/wp-content/uploads/2018/02/06-art.-Sfetcu.pdf 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del 
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https://www.scientia.ro/fizica/99-de-la-certitudine-la-incertitudine-

de-david-peat/919-de-la-certitudine-la-incertitudine-de-david-peat-

19-teorema-lui-godel.html 

https://matematicidomnesti.wordpress.com/2018/12/01/teorema-

incompletitudinii/ 

 

 

Generalizarea unor probleme din  

Gazeta Matematică şi RMT 

 

Fakih Laurance- I, Matematică informatică, Facultatea de Ştiinţe, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

                 Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Dumitru Acu, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

Abstract 

 

În lucrare vom prezenta generalizări ale unor probleme din 

Gazeta Matematică şi Revista Matematică din Timişoara, probleme 

aparţinând unor profesori recunoscuţi ca propunători de probleme. 

 

Bibliografie 

- Gazeta Matematica-Seria B,nr.2/2019/Intuitext 

- Matematica culegere pentru clasa a 5-a/Editura Meteor Press 

-Matematica Exercitii si Probleme clasa 5/Editura Niculescu 

-Matematica de excelenta/Editura Paralela 45 

-Matematica Breviar Teoretic clasa 5/Editura Niculescu 

- Matematica Breviar Teoretic clasa 6/Editura Niculescu 

 

https://matematicidomnesti.wordpress.com/2018/12/01/teorema-incompletitudinii/
https://matematicidomnesti.wordpress.com/2018/12/01/teorema-incompletitudinii/
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- Matematica Breviar Teoretic clasa 7/Editura Niculescu 

-Matematica Breviar Teoretic clasa 8/Editura Niculescu 

-Matematica:50 de idei pe care trebuie sa le cunosti/Editura Litera 

-Matematica pentru grupele de performanta-clasele V, VI, VII, 

VIII.Editura Dacia Educational 

-Matematica Gimnaziala dincolo de 

manual,Aghioca,L.Cojocaru,Ed.Gil 

-Probleme elementare de matematica,M.Ganga,Ed.MATHPRESS 

- Probleme de aritmetică pentru performanţă.Clasele IV-V/Editura 

Paralela 45 

-Toutes Les Mathematiques du monde /Edition Broche 

-Autoformation aux Bases des Mathematiques les Bases de 

l’Algebre/Edition Broche 

- Les Mathematiques 2 Algebre/Edition AEDIS 

 

 

Aflarea primitivelor unor funcţii cu metoda identificării 

 

Muntean Emanuelle-Ioana, Fancsali Hanna- I, Matematică 

informatică, Facultatea de Ştiinţe,  

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu  

                 Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Dumitru Acu, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

Abstract 

În această lucrare prezentăm aflarea primitivelor unor funcţii 

folosind metoda identificării sau a coeficienţilor nedeterminaţi. 

Pornind de la anumite funcţii mai simple, găsim formule explicabile  



   
Univ.”Lucian Blaga” din Sibiu  Dep. de Matematică       Asociaţiunea Transilvană pentru 
       Facultatea de Ştiinţe               şi Informatică               Literatura Română şi Cultura 

                                                                                                Poporului Român 

25 
 

 

în general. Astfel se vor prezenta unele variante de aflare a 

primitivelor unor funcţii mai simple decât cele uzuale: primitivele 

funcţiilor de conţin trinomul de gradul II, primitivele unor funcţii 

trigonometrice, primitive cu funcţii exponenţiale. 

 

Bibliografie 

Anuar matematic 1996/1997, Societatea de Ştiințe Matematice din 

România, Filiala Bistriţa 2000, Editura George Coșbuc 

 

 

Aflarea primitivelor unor funcţii prin 

metoda integrării prin părţi generalizată 

 

Pascu Elena Mădălina, Pricoliciu Mihaela Andreea- I, Matematică 

informatică, Facultatea de Ştiinţe,  

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu           

    Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Dumitru Acu, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

Abstract 

Metoda integrării prin părţi se utilizează la aflarea primitivelor unor 

clase de funcţii. Deseori suntem nevoiţi să aplicăm în mod repetat 

această formulă, ceea ce îngreunează calculele. În această lucrare 

este prezentată formula generalizată de integrare prin părţi, cu 

ajutorul căreia calculele se simplifică. Aceasta se utilizează şi la 

integralele definite. Vom prezenta aplicaţii ale acestei formule, atât 

pentru primitive, cât şi pentru integralele definite.  
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Bibliografie 

1. Dumitru Acu, Mugur Acu, Petrică Dicu, Ana Maria Acu, 

Matematici aplicate în economie, vol. II, Elemente de Analiză 

Matematică, editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, 2002 

2. Dumitru Acu, Luciana Lupaş, Culegere de probleme de Analiză 

Matematică, 1987 

3. Ilie Bârză, Introducere elementară în Analiză Matematică, 

București, 1984 

 

 

Matematica ADN-ului 

 

Scheau Daniela Mirela - II, Matematică informatică,  

Facultatea de Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu  

                 Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Laurian Suciu, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

Abstract 

  Deşi matematica este deja de multă vreme în strânsă legatură cu 

biologia, în ultimii ani această legatură pare să promită o enormă 

dezvoltare ştiintifică ambelor domenii în următoarele decenii. O 

ramură a biologiei unde interacţiunea celor două ştiinţe este absolut 

necesară şi relevantă este biologia moleculară, problemele ei 

punând în dificultate pe mulţi cercetători de-a lungul anilor, motiv 

pentru care sarcina aducerii unor noi modalităţi de calcul a 

modelelor moleculare, în special, a revenit matematicienilor. 

Dintre moleculele care întreţin viaţa amintim 

aciduldezoxiribonucleic, mai mult cunoscut după abrevierea sa  
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ADN, fiind unul dintre cele mai importante tipuri de moleculă, dacă 

nu chiar cel mai important. Aproape orice persoană, în ziua de 

astăzi, cunoaşte faptul că ADN-ul conţine informaţia genetică care 

permite perpetuarea organismelor vii şi că transmite şi 

descendenţilor această calitate. Este de asemenea un lucru ştiut şi 

predat şi în şcoli faptul că molecula de ADN are structura 

moleculara de dublu helix, unde bazele purinice şi pirimidinice 

constituie legături de hidrogen între cele două catene ale AND-ului. 

În ciuda faptului că pare a fi relativ simplu,în comparaţie cu 

formulele moleculare ale proteinelor, NU ESTE! Până s-a ajuns la 

această metodă de reprezentare a  

moleculei de ADN s-au sacrificat ani de studiu atât din partea 

biologilor cât şi din partea matematicienilor.   

 In această lucrare doresc să surprind o mică parte a studiului 

realizat de către aceşti cercetători, în special calculele care stau la 

baza legăturilor intercatenare ale moleculei vieţii. Cine a crezut 

până acum ca matematica este numai o multitudine de noţiuni 

abstracte va avea ocazia să vadă cum sumele, produsele, calculul 

diferenţial, calculul integral, rădăcina pătrată, funcţiile 

trigonometrice sau matricele se pot regăsi oriunde în jurul lor şi mai 

ales în corpul uman care este şi va fi un veşnic mister. 

Aşa cum în matematică studiem funcţiile f:R
n
R care depind de 

mai multe variabile, tot aşa descoperim că şi omul este o funcţie care 

depinde de mai multe variabile în viaţa de zi cu zi, a cărui imagine 

de funcţie ia valori între prima şi ultima zi a vieţii lui. 

 

Bibliografie 

1.“Matemática del ADN:Biofísica de moléculasindividuales y 

mecánicaestadística”, Angel Sánchez, Bol. Soc. Esp. Mat. Apl, 2007 
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2.“Modelosmatemáticosenbiología: un viaje de ida y Vuelta.” R. 

Álvarez-Nodarse, Bol. Soc. Esp. Mat. Apl, 2006 

3.“Does the dynamics of sine-Gordon solitons predict active regions 

of DNA?” S. Cuenda, A. Sánchez y N.R. Quientero,Physica, 2006 

4.“On the discrete Peyrard-Bishop model of DNA: Stationary 

solutions and stability.” S. Cuenda, A. Sánchez, Chaos, 2006 

 

 

Expresia geometrică a metricilor elastice  

pe spaţii de curbe/suprafeţe 

 

Ciuclea Ioana - I, Master Matematică,  

Facultatea de Matematică şi Informatică,  

Universitatea de Vest din Timişoara  

            Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Cornelia Vizman, 

Universitatea de Vest din Timişoara 

 

Abstract 

Metricile elastice sunt definite pe spațiul curbelor/suprafețelor 

parametrizate. Ele sunt potrivite pentru analiza formelor de 

dimensiuni unu/doi datorită invarianței lor la reparametrizarea 

curbelor/suprafețelor.Variațiile în direcție tangențială nu schimbă 

formele, de aceea variațiile în direcție normală sunt cele relevante 

pentru acest studiu. În această lucrare prezentăm expresia 

geometrică a metricilor elastice în direcție normală, arătând felul în 

care intervine curbura curbei/curburile principale ale suprafeței în 

calculul acestor expresii.  

Cazul curbelor [2]:  
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Fie  

 

 

Spațiul tangent la varietatea a curbelor parametrizate se scrie ca 

sumă directă:  

 

Unde:   

 

ℝ3ℎ∈ ∞( 1) 

Metrica elastică pe  restricționată la subspațiul are 

expresia[1], [2]:  

 

Unde  este curbura curbei, , iar a și b sunt parametri reali.  

Cazul suprafețelor [2], [3]:  

Fie  

 

Spațiul tangent la varietatea a curbelor parametrizate se scrie ca 

sumă directă:  

 

Unde:   
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Metrica elastică pe  restricționată la subspațiul are 

expresia[3]:  

 

 

Unde sunt curburile principale ale suprafeței,  este prima 

formă fundamentală, iar a, b, c sunt parametri reali.  

Din expresiile celor două metrici elastice observăm că avem de a 

face de fapt cu o familie de metrici, parametrizate de a, b, c.  

 

Bibliografie 

[1] Jermyn, I.; Kurtek. S.; Klassen, E. and Srivastava, A. (2012). 

Elastic Shape Matching of Parameterized Surfaces Using Square 

Root Normal Fields. ECCV. 

[2] Mio, W.; Srivastava, A. and Joshi, S. (2007). On Shape of Plane 

Elastic Curves. International Journal of Computer Vision. 73. 307-

324. 10.1007/s11263-006-9968-0. 

[3] Tumpach, A.; Drira, H.; Daoudi, M. and Srivastava, A. (2016). 

Gauge Invariant Framework for Shape Analysis of Surfaces. IEEE 

Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.Vol 38. 

No 1. 46 – 59.  
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Scufundarea Titanicului şi matematica din spatele acesteia 

 

Piloiu Nicolae Samir Robert - II, Matematică informatică, Facultatea 

de Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu  

                 Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Laurian Suciu, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

Abstract 

RMS Titanic a fost cel mai mare pachebot din lume când a plecat în 

călătoria sa inaugurală din Southampton, Anglia cu destinația New 

York, pe 10 aprilie 1912. La patruzile de la plecare, la ora 23:40 în 

data de 14 aprilie 1912, s-a ciocnit de un aisbergși s-a scufundat la 

ora 2:20 în dimineața următoare. Datele tehnice ale celebrei nave 

sunt impresionate pentru vremea respectivă. Titanicul măsura 269,1 

metri lungime, avea o lăţime de 28 de metri şi o greutate de 46.328 

de tone. Nava putea transporta un număr de 3.547 de persoane, 

pasageri plus echipaj, având o putere maximă de 59.000 CP. Şi la 

capitolul opulenţă Titanicul îşi surclasa toate rivalele. Pasagerii de 

la clasa întâi se bucurau de facilităţi greu de imaginat pentru epoca 

respectivă: bazin de înot, sală de sport, teren de squash, băi turceşti, 

baie electrică şi o cafenea pariziană. Şi cum banii arată cel mai bine 

cât se plătea acest lux, cel mai scump bilet pentru călătoria 

inaugurală la clasa întâi a costat 875 de lire sterline (64.204, la 

nivelul de azi). Scufundarea Titanicului marchează unul dintre cele 

mai mari dezastre maritime din istoria omenirii. Povestea acestui 

eveniment tragic, care a dus la pierderea de peste 1500 de vieți 

omenești a stârnit o mulțime de dezbaterii, documentare și cercetări  
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pentru a afla, pe cât de mult posibil, cum s-a petrecut acest 

eveniment. Lucrarea își propune să prezinte ordinea desfășurării 

evenimentelor, să prezinte formulele și calculele matematice care au 

ajutat oamenii de știință să dezvolte teorii și simulări ale scufundării, 

cât și metodele matematice folosite in descoperirea epavei, la 73 de 

ani dupa scufundarea acesteia. 

 

Bibliografie 

https://www.wikipedia.org/ 

http://encyclopedia.titanica.org 

http://www.titanicology.com/ 

http://www.titanichg.com 

 
 

Operatori de multiplicare şi operatori normali 

 

Văcaru Denisa-Maria - III, Matematică informatică, Facultatea de 

Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu  

                 Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Laurian Suciu, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

Abstract 

Scopul principal al acestei scurte prezentări este să introducem și 

să studiem câteva din proprietățile fundamentale ale clasei de 

operatori liniari și mărginiţi pe spații Hilbert care generalizează, cel 

mai fidel în context infinit dimensional, cazul matricilor 

diagonalizabile. Este desigur vorba despre clasa operatorilor 

normali și avem în vedere în demersul nostru atât rezultate  

https://www.wikipedia.org/
http://encyclopedia.titanica.org/
http://www.titanicology.com/?
http://www.titanichg.com/
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binecunoscute ale acestei clase de operatori cât și unele obținute 

recent. Relații cu alte contexte operatoriale asemănătoare vor fi 

succint menționate. Astfel, vom lua în considerare atât proprietăți 

algebrice care confirmă legătura profunda dintre operatorii normali 

și corpul numerelor complexe cât și caracteristici de natură analitică 

cum este teorema spectrală,  relații spectrale speciale și scrierea 

matricială diagonală a operatorilor normali compacți. Ca bonus, 

vom enunța teorema de reprezentare a operatorilor normali ca 

operatori de multiplicare pe spațiul Lebesgue al funcțiilor complexe 

pătrat integrabile cu funcții esențial mărginite. Exemple non-triviale 

de operatori normali și cazuri semnificative în strânsă legătură cu 

problematici recente în cercetarea științifică din domeniu sunt de 

asemenea tratate. 

 

Bibliografie 

1.Takayuki Furuta, Invitation to Linear Operators- from matrices to 

bounded linear operators on a Hilbert space, Editura Taylor&Francis, 

2001 

2.Carlos S. Kubrusly, The Elements of Operator Theory, Second 

Edition, Editura Birkhäuser 

3.Carlos S. Kubrusly, Spectral Theory of Operators on Hilbert 

Spaces, Editura Birkhäuser 

4.Israel Gohberg, Seymour Goldberg, Basic Operator Theory, 
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Numere mari remarcabile. Numere mici remarcabile 

 

Marin Raluca-Valentina, Pătraşcu Ioan-Dan, Nistor Ioana-Gabriela, 

Batovici Alexandra - I, Mecatronică, Facultatea de Inginerie, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

                 Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Amelia Bucur, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 
Abstract 

 

Mulţimea numerelor reale pozitive se spune că este infinită. Dar, 

care sunt cele mai mari număre reale pozitive folosite vreodată 

efectiv în practică? Care sunt numerele reale strict pozitive foarte 

mici cu însemnătate practică remarcabilă? Vom încerca să dăm 

câteva răspunsuri la aceste întrebări, răspunsuri la care am ajuns 

prin cercetarea noastră bibliografică.  

 

Bibliografie 

1.http://www.descopera.ro/dnews/5717073-hella-este-cel-mai-lung-

numar-din-lume  

2.http://www.fastlife.ro/25-de-numere-faimoase-si-de-ce-sunt-ele-

importante/  

3.http://jurnalspiritual.eu/cele-mai-mari-numere-cunoscute-din-

istoria-universului/  

4.https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_zecimal  

http://www.descopera.ro/mari-intrebari/15090121-care-este-cel-mai-

mare-numar-existent-video 

 

 

http://www.descopera.ro/dnews/5717073-hella-este-cel-mai-lung-numar-din-lume
http://www.descopera.ro/dnews/5717073-hella-este-cel-mai-lung-numar-din-lume
http://www.fastlife.ro/25-de-numere-faimoase-si-de-ce-sunt-ele-importante/
http://www.fastlife.ro/25-de-numere-faimoase-si-de-ce-sunt-ele-importante/
http://jurnalspiritual.eu/cele-mai-mari-numere-cunoscute-din-istoria-universului/
http://jurnalspiritual.eu/cele-mai-mari-numere-cunoscute-din-istoria-universului/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_zecimal
http://www.descopera.ro/mari-intrebari/15090121-care-este-cel-mai-mare-numar-existent-video
http://www.descopera.ro/mari-intrebari/15090121-care-este-cel-mai-mare-numar-existent-video
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5.https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordine_de_m%C4%83rime_(lungime

) 

6.https://ro.wikipedia.org/wiki/Raza_clasic%C4%83_a_electronului  

7.https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83rul_lui_Avogadro  

8.https://ro.wikipedia.org/wiki/Constanta_Planck  

9.https://ro.wikipedia.org/wiki/Formula_lui_Planck  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Disc_dur 

 

 

Raportul de aur 

 

Arabşahi Sam, Boncea Şerban-Andrei,  

Neghină Constantin, Vraciu Bogdan - I, Mecatronică, Facultatea de 

Inginerie, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

                 Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Amelia Bucur, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

Abstract 
Secţiunea de aur (numită uneori şi Raportul de aur, Proporţia de aur, 

Numărul de aur), notată cu litera greacă Φ sau şi cu φ,  aproximativ egal 

cu 1,618033, este primul număr iraţional descoperit şi definit în istoria 

matematicii. El se regăseşte în foarte multe elemente din viaţa 

înconjurătoare, structuri biologice, astronomie, artă, mecanica fluidelor, 

chimie. In secolul V i.Hr. matematicianul grec Hippasus din Metapontum a  

descoperit că Φ este un număr cu un număr infinit de zecimale, care nu 

prezintă nici o regularitate în repetarea lor, adică acesta este neperiodic, 

si anume iraţional. În lucrare vom prezenta detalii despre aplicaţiile 

raportului de aur, sintetizate de noi după o cercetare bibliografică. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordine_de_m%C4%83rime_(lungime)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordine_de_m%C4%83rime_(lungime)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordine_de_m%C4%83rime_(lungime)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raza_clasic%C4%83_a_electronului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83rul_lui_Avogadro
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constanta_Planck
https://ro.wikipedia.org/wiki/Formula_lui_Planck
https://ro.wikipedia.org/wiki/Disc_dur
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Matematician
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Hippasus_din_Metapontum
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_ira%C8%9Bional
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http://jurnalul.ro/special-jurnalul/secretul-lui-henri-coanda-savantul-roman-a-ascuns-numarul-de-aur-1-61803-in-proiectul-avionului-cu-reactie-exclusiv-614655.html
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http://www.pentrudive.com/2010/11/1618-numarul-de-aur-proportia-divina.html
http://www.pentrudive.com/2010/11/1618-numarul-de-aur-proportia-divina.html
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Abstract 

Transformata lui Euler sau formula lui Euler a fost concepută de 

acest renumit matematician şi om de ştiinţă, în anul 1748. De-a 

lungul timpului, s-a dovedit că are multe aplicaţii în analiza 

matematică, în studiul ecuaţiilor diferenţiale, dar şi în multe 

probleme din domeniul ingineriei. În lucrarea de faţă vom prezenta 

în sinteză câteva modalităţi de demonstrare a formulei, identificate 

de noi prin cercetare bibliografică. 

 

Bibliografie 

1. http://eulerarchive.maa.org/hedi/HEDI-2007-08.pdf  

2.Euler, Leohnard, Introductio in analysis infinitorum, Bosquet, 
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Despre numărul Pi 
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Drăgan Ezechiel - I, Mecatronică, Facultatea de Inginerie, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

                 Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Amelia Bucur, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
 

 

Abstract 

Numărul Pi este unul dintre numerele remarcabile din 

matematică, una dintre cele mai importante constante matematice.  
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El este conţinut în multe formule din matematică, dar şi din alte 

domenii cun este fizica, ingineria, etc.. S-a demonstrat că numărul Pi  

este iraţional, a cărui valoare este aproximativ egală cu 3,14. În 

lucrare vom prezenta un istoric succint al istoricului lui Pi şi detalii 

despre câteva aplicaţii ale acestuia. 
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3.http://numbers.computation.free.fr/Constants/Pi/piApprox.html  

4.http://gandirelogica.blogspot.com/2011/05/numarul-pi.html  
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Despre procesarea numerică a semnalelor electrice 
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Abstract 

Prelucrarea numerică a semnalelor este un domeniu al ştiinţei 

care s-a dezvoltat foarte rapid în ultimii 30 de ani ca urmare a 

progresului înregistrat de tehnologia calculatoarelor şi fabricarea  

 

http://www.scribd.com/doc/53967406/Numarul-Pi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pi
http://numbers.computation.free.fr/Constants/Pi/piApprox.html
http://gandirelogica.blogspot.com/2011/05/numarul-pi.html
http://www.descopera.ro/stiinta/6368472-arta-infinitului-istorie-matematica-imposibil
http://www.descopera.ro/stiinta/6368472-arta-infinitului-istorie-matematica-imposibil
http://ro.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler
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circuitelor integrate. Prelucrarea numerică a semnalelor are 

aplicaţii în orice domeniu în care informaţia poate fi reprezentată 

sub formă numerică. Dintre acestea amintim în lucrare: procesarea 

de imagini, instrumentaţie/control, vorbire-audio, telecomunicaţiile, 

domeniul biomedical.  

 

Bibliografie 
Ştefănoiu D., Tehnici de calcul în Prelucrarea Numerică a Semnalelor, 

Tipografia Universităţii “Politehnica” din Bucureşti, 1996 

 

 

Chiralitatea în matematică 
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Gabriel - I, TCM, Facultatea de Inginerie,  

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu                

  Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Diana Bîclea, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

Abstract 

Ne vor referi la proprietăţile chiralităţii pentru figurile geometrice 

care nu pot fi suprapuse pe imaginea lor în oglindă. O figură 

geometrică este numită chirală, dacă transformarea ei nu este una 

posibilă prin rotaţii sau translatări în imaginea ei reflectată. În 

spaţiu, orice figură este chirală astfel încât nu este posibil să fie 

transformată prin rotaţie şi translatare în simetricul său, într-un 

plan.  Din definiţie reiese că nu toate poligoanele fără axă de 

simetrie sunt chirale, ci numai poliedrele  cu planuri simetrice. Prin  
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urmare, poligoanele regulate, triunghiurile isoscele, romburile, etc. 

nu sunt tchirale, în timp ce toate triunghiurile scalene sunt exemple 

de triunghiuri chirale. În spaţiu poliedrele regulate nu sunt chirale. 

Conceptul de chiralitate în afară de domeniul matematicii, are un rol  

important și în chimie (molecule chilare), în cristalografie și în fizica 

particulelor. 

 

Bibliografie 

1.Implementation, Calculation and Interpretation of  Vibrational 

Circular Dichroism Spectru. Valentin Paul Nicu, Teza de doctorat, 
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della-Matematica%29// 
 

Numărul lui Euler 
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Abstract 

În lucrare am sintetizat aspecte privind istoricul numărului lui 

Euler şi aplicaţii interesante ce conţin acest număr remarcabil, 

identificate de noi prin cercetare bibliografică. 

 

https://physics.uvt.ro/~cota/mecanica.pdf
https://scientia.ro/blogurile-scientia/blog-catalina-curceanu/2439-misterele-vietii-chiralitatea-moleculelor.html
https://scientia.ro/blogurile-scientia/blog-catalina-curceanu/2439-misterele-vietii-chiralitatea-moleculelor.html
http://www.treccani.it/enciclopedia/chiralita_%28Enciclopedia-della-Matematica%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/chiralita_%28Enciclopedia-della-Matematica%29/


   
Univ.”Lucian Blaga” din Sibiu  Dep. de Matematică       Asociaţiunea Transilvană pentru 
       Facultatea de Ştiinţe               şi Informatică               Literatura Română şi Cultura 

                                                                                                Poporului Român 

41 
 

 

Bibliografie 

1.http://ro.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler 

2. Colecţia Gazeta Matematică 

 

 

O problemă interesantă (excursie matematică) 

 

Rus Vasti- cls.IX, Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla,  
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                 Coordonator ştiinţific: Prof. Sonia Rus, 

 

Liceul Teoretic „Ana Ipătescu”, Gherla, judeţul Cluj 

 

Abstract 

În G.M. – B. nr. 6-7-8/2018, este prezentată soluţia autorului 

asupra problemei propuse din G.M. – B. nr. 1/2018. În demonstraţie 

se utilizează funcţii trigonometrice în triunghi dreptunghic, teorema 

sinusului în triunghi oarecare, precum şi proprietatea cercului lui 

Euler, acestea ajutând la demonstrarea faptului că, cele doua 

triunghiuri din problemă, au aceeşi dreapta Euler. Voi prezenta în 

lucrarea de faţă, o rezolvare analitică a problemei.                                           

Pentru aceasta, voi face o mică excursie matematica prin geometria 

analitica de cls. a X – a. Cum cele două triunghiuri au acelasi 

ortocentru, coordonatele centrelor de greutate se calculează cu 

uşurinţă, se scrie ecuaţia dreptei HG şi se demonstrează că Gˡ 

aparţine dreptei HG, deci H, O, Oˡ, Gˡ  aparţin aceleiasi drepte 

Euler.  

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler


   
Univ.”Lucian Blaga” din Sibiu  Dep. de Matematică       Asociaţiunea Transilvană pentru 
       Facultatea de Ştiinţe               şi Informatică               Literatura Română şi Cultura 

                                                                                                Poporului Român 

42 
 

 

Bibliografie 

1. Benedict G. Niculescu, București, Problema 27477 din G. M. - B, 

nr. 1/2018, pg.41 

2. Benedict G. Niculescu, București, Problema 27477 din G. M. - B, 

nr. 6-7-8/2018, pg. 355 

3. Mircea Ganga, Matematica pentru clasa a X-a, Ed. Mathpress, pg. 

355-379 

 

Fracţii ordinare şi nu numai 
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Dumitru, Tulban Denis-Mihai, Tălmăşel Robert-Andrei - cls.V, 

Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig, judeţul Sibiu               
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Abstract 

 Studierea fracțiilor ordinare este o adevarată provocare pentru 

elevi. Scrierea numerelor ca fracție ordinare a avut o mare 

importanţă încă din Egiptul Antic, unde oamenii aveau de împărţit 9 

lipii la 10 persoane fiecare zi în diverse activități profesionale și 

activități zilnice: în bucătărie, în croitorie, în sport, la măsurarea 

timpului, în muzică, în construcție, în geografie și altele.  
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Divizibilitatea numerelor şi criteriile de divizibilitate 
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Abstract 

Este știut că încă Thales din Milet (636 -546 î.Hr)  a prezis o elipsă 

de soare utilizând proprietățile de divizibilitate a numerelor. 

Proprietățile de divizibiliate a numerelor permit studierea diferitor 

fenomene ale naturii. Și matematicianul și fizicianul Blaise Pascal  

încă de la o vârstă fragedă a dedus criteriile de divizibilitate a 

numerelor naturale. Se pot stabili şi alte criterii de divizibilitate 

utilizând pe cele cunoscute, criterii de divizibilitate cu 7, 8, 11, 12, 

13, 20, 25. 

https://pedtehno.ru/content/drobi-v-zhizni-lyudey
https://school-science.ru/5/7/1671
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De la numere naturale la numere reale 

 

Bucur Beatrice, Bucur Maria Diana, Vintilă Valeria Elena, Roman 
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Abstract 

  

Numerele naturale sunt de o mare importanță în viața oamenilor, 

încă din cele mai vechi timpuri oameni și-au pus problema de a 

număra, aduna și reprezenta numerele prin anumite simboluri. 

Drumul numerelor naturale a început demult și a continuat cu alte 

tipuri de numere: întregi, raționale, reale. Mulţimea numerelor 

naturale are foarte multe în comun cu celelalte mulțimi de numere, 

dar apare întrebarea încă din gimnaziu: Ce au în comun și ce nu au 

aceste mulțimi? 

https://infourok.ru/proekt-po-matematike-priznaki-delimosti-naturalnih-chisel-1726629.html
https://infourok.ru/proekt-po-matematike-priznaki-delimosti-naturalnih-chisel-1726629.html
https://school-science.ru/3/7/32118
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Rezolvarea triunghiurilor dreptunghice. Diverse metode 
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Abstract 

Există o serie de teoreme, proprietăți și definiții care ne ajută să 

putem rezolva un triunghi dreptunghic. Un triunghi dreptunghic îl 

putem vedea oriunde și peste tot unde avem un unghi drept. Orice 

figură sau corp geometric se rezolvă mai ușor dacă găsim un 

triunghi dreptunghic. Programul GeoGebra, folosind la 

reprezentarea și studierea triunghiului dreptunghic ne permite o 

înțelegere mai bună și mai interesantă  a caracterizării acestui 

triunghi prin proprietăți și teoreme. 
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https://infourok.ru/referat-po-matematike-naturalnie-chisla-klass-1198240.html
https://infourok.ru/referat-po-matematike-naturalnie-chisla-klass-1198240.html
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Matematica şi sportul 

 

Morariu Ayana Teodora, Morariu Tudor Cătălin- cls.V, VII, Liceul 

Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig, judeţul Sibiu 
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Abstract 

Se știe că matematica are aplicabilitate în orice domeniu. Fie că 

discutăm statisticile jucătorilor sau despre redactarea formulei 

antrenorilor pentru anumiţi jucători, sau chiar notele juriului pentru 

un atlet, matematica este implicată în toate domeniile sportului.  Un 

rol deosebit îl are matematica în luptele marţiale Taekwondo. 

Mișcarea mânilor, traseul luptătorului de-a lungul unui cerc, 

numărarea mișcarilor, sunt doar câteva elemente ce indică 

importanța  matematicii în luptele marțiale.   

 

 

 

 

http://www.scritub.com/stiinta/matematica/Triunghiul-dreptunghic-Relatii13511111413.php
http://www.scritub.com/stiinta/matematica/Triunghiul-dreptunghic-Relatii13511111413.php
http://www.rasfoiesc.com/educatie/matematica/RELATII-METRICE-IN-TRIUNGHIUL-34.php
http://www.rasfoiesc.com/educatie/matematica/RELATII-METRICE-IN-TRIUNGHIUL-34.php
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Diverse probleme rezolvate prin reprezentări de 

figuri şi segmente 
 

Bîclea Cătălin, Curtici Rinaldo Marian-  

cls.V, Şcoala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu 

                 Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Diana Bîclea, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
 

Abstract 

Există situații de probleme în fiecare zi care se pot rezolva 

utilizând metoda figurativă. Avantajul acestei metode este că are mai 

multe posibilități de reprezentat datelor problemei  prin forme, 

figure sau segmente. Pornind de la probleme simple și ajungând la 

probleme mai complexe, metoda figurativă reprezintă una din cele 

mai îndrăgite și înțelese metode. 
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http://www.scritub.com/timp-liber/sport/Matematica-in-Sport43628.php
http://www.scritub.com/timp-liber/sport/Matematica-in-Sport43628.php
http://www.studentie.ro/referate/matematica/matematica-in-sport_i46_c983_83031.html
http://www.studentie.ro/referate/matematica/matematica-in-sport_i46_c983_83031.html
https://www.academia.edu/28953789/Cercet%C4%83ri_%C3%AEn_biomecanica_sporturilor_de_contact
https://www.academia.edu/28953789/Cercet%C4%83ri_%C3%AEn_biomecanica_sporturilor_de_contact
https://www.academia.edu/28953789/Cercet%C4%83ri_%C3%AEn_biomecanica_sporturilor_de_contact
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Fracţii zecimale şi importanţa lor 

 

Moldoveanu Daria-Cristina, Popa Andreia-Maria- cls.V, Liceul 
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Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 
 

Abstract 

 Fracțiile zecimale și scrierea lor reprezintă o enigmă pentru elevi. 

Ele se folosesc în sistemele bănești, măsurarea lungimilor, 

transformările unităților de măsură. Fracțiile zecimale pot fi: finite, 

infinite. Operațiile asupra acestor fractii: adunare, scădere, 

înmulţire și împărțire depind de tipul fracțiilor zecimale.   
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https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/12/24/puteshestvie-po-strane-desyatichnaya-drob-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/12/24/puteshestvie-po-strane-desyatichnaya-drob-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/12/24/puteshestvie-po-strane-desyatichnaya-drob-5-klass
http://www.oldskola1.narod.ru/Shev03/ArifSh0301.htm
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4.http://uztest.ru/abstracts/?idabstract=42 

 

 

Asupra inegalității Titu Andreescu  

 

Popa Bianca, Cîrjan Teodora, Dume Alexandra, Gherghel Mihnea, 

Brustur Erwin (echipa “i
2
 Keep it real”) - cls.IX, X, Col. Naţ. 

”Andrei Şaguna” Braşov 
                 Coordonator ştiinţific: Profesor Cătălin Ciupală, 

Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov 

 

 

Abstract 

Ne-am referit la o problemă spre a evidenţia multitudinea de 

exerciţii ce se pot rezolva cu inegalitatea Titu Andreescu, precum şi 

cu generalizări ale acesteia, cum ar fi: inegalitatea Cauchy- 

Buniakowski-Schwarz şi inegalitatea Radon. De asemenea, în 

lucrare, ne-am folosit de inegalitatea mediilor şi inegalitatea lui 

Jensen. 

Bibliografie 

Mircea Ganga – manuale pentru clasele a IX-a şi a X-a  

www.viitoriolimpici.ro 
 

 

 

 

 

 

http://uztest.ru/abstracts/?idabstract=42
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Asupra inegalităţii mediilor și câteva aplicații în geometrie 

 

Cîrjan Teodora, Popa Bianca, Brustur Erwin, Gherghel Mihnea, 

Dume Alexandra (echipa “i
2
 Keep it real”) - cls.IX, X, Col. Naţ. 

”Andrei Şaguna” Braşov  

                 Coordonator ştiinţific: Profesor Cătălin Ciupală, 

Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov 

 

Abstract 

1. Inegalitatea mediilor 

a) Considerăm n numere x1, x2, ..., xn . Arătăm că  

 

     ≥              

≥               

 

Arătăm că, dacă avem egalitate în oricare dintre inegalităţi, atunci 

x1=x2= ...= xn 

b)Aplicaţii în geometrie 

b1) Demonstrăm că, dintre toate triunghiurile de perimetru constant, 

triunghiul de arie maximă este cel echilateral. 

b2) Demonstrăm că, dintre toate patrulaterele de perimetru constant, 

cel care are aria maximă este pătratul. Se pot trata cazuri 

particulare ale patrulaterului: dreptunghi, paralelogram, trapez. 

c) Propunere unei alte probleme care se rezolvă prin inegalitatea 

mediilor. 

2.  Inegalitatea CBS 
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Considerăm  n   si numerele x1, x2, ..., xn,  y1, y2, ..., yn   ℝ.  

Demonstrăm inegalitatea .   Când are 

loc egalitatea? 

a)Fie a,b ℝ astfel încât a+b=1. Arătăm că a
2
+b

2
= . Interpretăm 

geometric această inegalitate. 

b) Fie a,b,c ℝ astfel încat a+b+c=1. Arătămi că a
2
+b

2
+c

2
= . 

Interpretăm geometric această inegalitate. 

c) Dacă a,b,c > 0, atunci . 

d) Propunem altă problemă care se rezolvă cu ajutorul inegalităţii 

CBS.  

 

Bibliografie 

Manualele şcolare 

 

Asupra unei inegalități a lui Titu Andreescu  

 

Boeriu Bianca-Maria, Branea Victor, Găitan Mihnea Victor, Gherghe 

Ana (echipa “CPP”) - cls.X, XI,  

Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov 

                 Coordonator ştiinţific: Profesor Cătălin Ciupală, 

Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov 

 

Abstract 

Forma specializată a inegalității lui Titu Andreescu, împreună cu 

versiunea ei mai generală (caz particular al inegalității lui Radon),  
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sunt extrem de utile în rezolvarea unor probleme întâlnite destul de 

frecvent la OJM, ONM, diverse concursuri interjudețene, prezentând 

o structură care se aplică mai direct la natura acelor probleme. 

Acest material tratează câteva probleme cu inegalități, care se pot 

rezolva cu ajutorul inegalității lui Titu Andreescu. 

În cadrul acestuia, teorema a fost demonstrată pe caz general, s-a 

studiat cazul de egalitate și a fost aplicată pentru a rezolva diferite 

alte inegalități. 

De asemenea, inegalitatea lui Titu Andreescu a fost generalizată 

prin Teorema lui Radon, care a fost demonstrată cu ajutorul 

inegalității lui Jensen pentru funcții convexe. 

 

Bibliografie 

1.„Matematică de excelență pentru concursuri, olimpiade și centre de 

excelență – clasa a IX-a” – Nicolae Mușuroia, Dana Heuberger, 

Gheroghe Boroica, Florin Bojor, Vasile Pop 

2.„O inegalitate utilă” – ViitoriOlimpici (2011-2012) 

 

 

Probleme cu vectori în spațiu  

 

Scorția Claudia, Sfrijan-Penciu Ilinca, Grapa Luisa-Maria, Fazakas 

Alexandru, Șerban Maria-Alexandra (echipa “Sf.Pentagon”) - cls.IX, 

Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov 
                 Coordonator ştiinţific: Profesor Cătălin Ciupală, 

Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov 
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Abstract 

În rezolvarea de probleme, am folosit vectorii pentru a demonstra 

câteva, teoreme sau propoziţii din geometria în spaţiu. 

La primul subpunct am demonstrat că pentru oricare două puncte 

dintre care unul aparţine dreptei   are loc relaţia

 şi . Rezolvarea directă se bazează pe notarea 

raportului dintre  cu , iar a reciprocei pe scrierea lui  

în funcţie de . 

La al doilea subpunct am folosit asemănări de triunghiuri pentru 

a demonstra că medianele unui tetraedru sunt concurente într-un 

punct  care se află pe fiecare mediană la  de bază şi  de vârf. 

La al treilea subpunct am demonstrat că dacă  este centru de 

greutate al unui tetraedru, atunci . 

Pentru a rezolva, am scris vectorul , în patru feluri diferite. 

La al patrulea subpunct am pornit de la două definiţii ale 

tetraedrului ortocentric pentru a demonstra că muchile opuse sunt 

perpendiculare. 

La al cincilea subpunct, am folosit teorema cosinusului pentru 

fiecare pereche de muchii opuse pentru a demonstra că 

tetraedrul  este ortocentric dacă şi numai dacă 

2+ 2= 2+ 2. 

La al şaselea subpunct, am luat medianele şi înălţimile din fiecare 

vârf din tetraedrul ABCD ortocentric pentru a demonstra că 

. 
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La al şaptelea subpunct, am folosit informaţiile de la subpunctul 3 

pentru a demonstra că într-un tetraedru ortocentric,  şi sunt 

coliniare, iar  este mijlocul lui . 

La ultimul subpunct, am folosit sume de vectori şi relaţiile de la 

subpunctul 3 pentru a demonstra că mijloacele segmentelor formate 

de ortocentrul şi vârfurile tetraedrului ortocentric se găsesc pe sfera 

de centru  şi raza , unde   este raza sferei circumscrise 

tetraedrului. 

 

Bibliografie 

https://www.viitoriolimpici.ro/ 

http://www.creeaza.com/referate/matematica/Tetraedre-

ortocentrice563.php 

http://www.rasfoiesc.com/educatie/matematica/ 

Matematică de excelenţă, clasa a X-a, Paralela 45 

 

 

Polinomul caracteristic și teorema Cayley-Hamilton.  

Legături cu identitățile lui Newton 

 

Cătană Diana, Plătică Diana-Maria, Ranga Mihai,  Chivu Andreea  

(echipa “OGS
2
”) - cls.IX, XI, Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov                

  Coordonator ştiinţific: Profesor Cătălin Ciupală, 

Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov 

 

Abstract 

Teorema Cayley-Hamilton este utilizată des în algebră, în 

probleme cu matrici pătratice, ajutând, în principal, la calcularea  

https://www.viitoriolimpici.ro/
https://www.viitoriolimpici.ro/
https://www.viitoriolimpici.ro/
http://www.rasfoiesc.com/educatie/matematica/
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puterilor acestora prin găsirea unei formule de recurență. Pentru 

matrici de ordin mic (ex 2 sau 3) teorema e ușor de scris, de 

interpretat și de demonstrat. Vrând, însă, să extindem și să analizăm 

teorema pe cazul general, adică pentru matrici pătratice de ordin n, 

vom ajunge la identitățile lui Newton. 

Teorema prezintă o egalitate foarte utilă, cu o formă simplă, dar 

cu o demonstrație complexă: orice matrice pătratică își anulează 

propriul polinom caracteristic. 

Materialul echipei noastre își propune să explice una dintre 

metodele de demonstrație ale faimoasei teoreme. Vor fi folosite 

noțiuni accessibile, predate înclasa a XI-a. 

Începem prin a considera matricea =( ),  Vom 

scrie desfășurat polinomul characteristic și vom încerca să îl aducem 

la o formă avantajoasă. Așadar, scriem desfășurat , al cărui 

elemente de pe diagonala principală vor fi de forma , restul 

elementelor fiind identice cu cele ale matricei . Prima dată vom 

obține un polinom  cu  termeni, unde  va fi necunoscuta, 

iar coeficienții vor fi notați, fiecare, . Vom vedea mai târziu de 

ce este necesar să scoatem factor forțat coeficientullui , adică 

, rezultând un alt polinom . Găsim ușor, prin folosirea 

proprietății determinantului de a fi suma produselor elementelor de 

pe linii și coloane diferite, coeficientul lui , adică , 

și coeficientul lui , adică  Folosind o altă 

interpretare și teorema fundamentală a algebrei, demonstrăm că 

și . 
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Extinderi ale ,,problemei de 5 lei” a matematicianului Gheorghe 

Țițeica  

 

Cătană Diana, Plătică Diana-Maria, Ranga Mihai, Chivu Andreea 

(echipa “OGS
2
”) - cls.IX, XI,  

Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov 

                 Coordonator ştiinţific: Profesor Cătălin Ciupală, 

Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov 

 

Abstract 

Ne propunem, să aducem un omagiu marelui matematicean 

român, deschizător de drumuri în cultura matematică, un deosebit 

pedagog. Gheorghe Ţiţeica (1873-1939) este primul matematician 

român care publică un mare număr de lucrări ştiinţifice care s-au 

bucurat de o deosebită preţuire, valoarea acestor lucrări fiind 

recunoscută în toată lumea. Rolul lui Ţiţeica în dezvoltarea 

geometriei în ţara noastră este considerabil, opera lui având 

numeroşi continuatori, ei înşişi matematicieni vestiţi. De aceea  
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revigorăm spiritul geometriei clasice prin moștenirea lăsată de 

Gheorghe Țițeica prin operele sale. 

O problemă remarcabilă prin frumuseţea şi simplitatea ei, găsită 

întâmplător de Ţiţeica (pe când desena cercuri cu o monedă de cinci 

lei), propusă pentru prima dată la un concurs al Gazetei Matematice 

în 1908 şi cunoscută ca teorema „piesei de 5 lei” afirmă: Trei 

cercuri având razele egale se intersectează într-un punct. Luându-se 

două câte două, se obţin încă trei puncte de intersecţie. Cercul 

determinat de aceste trei puncte are raza egală cu raza cercurilor 

date. Această teoremă îi mai este atribuită şi matematicianului R. A. 

Johnson fiind cunoscută şi sub denumirea de „Cercurile lui 

Johnson”, datată 1916, dată ulterioară prezentării făcute de Ţiţeica 

în 1908. 

De la începutul  secolului  trecut, preoblema a stat multă vreme în 

atenţia matematicienilor români, găsindu-i-se în timp noi 

demonstraţii foarte variate (folosind de la proprietăţi ale 

paralelogramului, ale unghiurilor înscrise în cerc, ale inversiunilor, 

ale puterii punctului sau ale vectorilor, până la aplicaţiile numerelor 

complexe în geometrie sau proiecţiile  

unor corpuri pe un plan). În acelaşi timp au fost găsite multiple 

legături ale acestei teoreme cu alte teoreme şi proprietăţi din 

geometria plană şi chiar din geometria în spaţiu precum şi extinderi 

spectaculoase ale acestei probleme. 

Geometria, aşa cum susţinea şi Ţiţeica, presupune crearea unui 

suport intuitiv al noţiunilor matematice. În zilele noastre, în sprijinul 

acestei idei, vin tot mai intens softurile educaţionale ce permit o mai 

bună înţelegere a noţiunilor folosite în procesul instructiv-educativ. 
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„Fiecare propoziţie şi fiecare raţionament trebuie precedate şi 

necontenit verificate de intuiţie cu ajutorul figurilor şi modelelor” 

(Georghe Ţiţeica). 

Pe parcursul intregii probleme, ne propunem sa demonstrăm 

teorema lui Țițeica (prin folosirea geometriei analitice si a 

numerelor complexe), dar si prezentarea unor extinderi ale 

problemei (elipsele şi curbele Țițeica). Materialul se bazează pe 

teorema lui Țițeica şi modul în care aceasta poate realiza o 

geometrie fascinantă, într-un limbaj modern.  

„Activitatea lui Gheorghe Ţiţeica la Gazeta Matematică este o 

dovadă emoţionantă de ataşament al unui om de cultură superioară 

pentru problemele învăţământului mediu.” (N. Mihăileanu) 
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Să ne întoarcem un pic în antichitate... 

(construcții cu rigla și compasul)   

 

Marica Daria, Neagu Denisa, Panaete Andreea, Voinescu David 

(echipa “Ganga’s Tribe”) - cls.IX, XI,  

Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov 

                 Coordonator ştiinţific: Profesor Cătălin Ciupală, 

Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov 
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Abstract 

 Construcțiile geometrice cu rigla și compasul se referă la 

trasarea unor anumite figuri geometrice și determinarea unor 

elemente ale acestora utilizând numai o riglă negradată și un 

compas. Aceste instrumente au fost alese prin tradiție și mai ales 

datorită faptului că sunt cele mai simple și dau construcții precise.  

Probleme importante din acest domeniu au rezolvat: Lorenzo 

Mascheroni, care a demonstrat că toate construcțiile gemetrice pot fi 

efectuate numai cu compasul; Carl Friedrich Gauss, care a 

demonstrat posibilitatea construirii cu rigla și compasul a 

poligoanelor regulate cu p laturi (p fiind număr prim), numai în 

cazul numerelor de forma p=22n; Jakob Steiner, care a arătat că 

toate construcțiile geometrice pot fi efectuate numai cu rigla, cu 

condiția să fie dat un cerc fix și centrul său.  

Pentru rezolvarea materialului, ne-am folosit și de câteva 

proprietăți ale cercului lui Euler sau Cercul celor 9 puncte și 

Triunghiul Ortic. În geometrie, Cercul celor 9 puncte pentru un 

anumit triunghi este cercul care unește următoarele puncte 

importante ale triunghiului:mijloacele laturilor acestuia; picioarele 

înălțimilor; mijloacele segmentelor formate din ortocentrul 

triunghiului și vârfurile acestuia.Triunghiul ortic este triunghiul 

determinat de picioarele înălțimilor unui triunghi oarecare. 
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Câteva probleme interesante cu 

progresii aritmetice și geometrice 

 

Cătană Diana, Plătică Diana-Maria, Ranga Mihai, Chivu Andreea 

(echipa “OGS
2
”) - cls.IX, XI,  

Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov 

                 Coordonator ştiinţific: Profesor Cătălin Ciupală, 

Col. Naţ. ”Andrei Şaguna” Braşov 

 

Abstract 

Pe parcursul materialului, am prezentat câteva probleme cu 

progresii aritmetice şi geomerice întâlnite în Gazeta matematică. În 

abordarea subpunctelor 6) şi 7), a fost utilizata și noțiunea de limită 

pentru a oferi o altă perspectivă de a privi problema. Cuprinsul 

materialului este următorul: 

1) Arătaţi că dacă şirul este în acelaşi timp o progresie 

aritmetică cât şi o progresie geometrică, atunci el este un şir 

constant. 

2) Arătaţi că dacă progresia aritmetrică are un număr infinit de 

numere pozitive, atunci raţia progresiei este un număr pozitiv. Este 

valabilă proprietetea anterioară dacă progresia este geometrică? 
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3) Arătaţi că, dacă progresia aritmetrică are toate elementele 

numere naturale, atunci raţia progresiei este număr natural. Mai 

este adevărată această proprietate dacă în loc de numere întregi 

avem numere întregi, raţionale, respectiv iraţionale? 

4) Arătaţi că, dacă progresia geometrică are toate elementele 

numere naturale, atunci raţia progresiei este număr natural. Mai 

este adevărată această proprietate dacă în loc de numere naturale 

avem numere întregi, raţionale, respectiv iraţionale? 

5) Arătaţi că numerele   şi  nu pot fi termeni ai unei 

progresii aritmetice sau ai unei progresii geometrice. 

6) Precizaţi valoarea de adevăr a propoziţiilor p:“Dacă 

numerele  sunt în progreie aritmetică atunci şi 

numerele sunt în progresie aritmetică”. 

Reciproca lui p este adevărată?  

7) Există vreo progresie geometrică de numere reale astfel 

încât, pentru orice număr natural nenul m, în intervalul  să 

existe termini ai progresiei? Dar progresie aritmetică? 
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NE-AU SPRIJINIT: 

 

 
SC Continental Automotive Systems Sibiu, 

str. Salzburg, nr. 8, Sibiu 

(sumă pentru premierea participanţilor) 

 

 
Biblioteca Judeţeană Astra 

Str. G.Barițiu, nr: 5/7 

(ilustrate) 

 

Muzeul ASTRA, 

Piața Mică, nr. 11, Sibiu 

(ilustrate, albume, broşuri) 

 

Proiectul Facultăţii de Ştiinţe: ,,Ştiinţă, creativitate, dezvoltare, 

sustenabilitate-workshopuri şi aplicaţii practice” 
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Statistică a participanţilor cu lucrări 

 

 

 
 

 


