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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii: 
       Teoria sistemelor funcţionale este una dintre principalele direcţii de cercetare în matematică. 
Sistemele funcţionale finitvalente reprezintă un aparat universal de descriere a modelelor finite în 
matematica discretă şi în cibernetica matematică. Un rol aparte în teoria sistemelor funcţionale 
finitvalente li se atribuie funcţiilor booleene.   
    Funcţiile booleene joacă un rol esenţial şi în fundamentele matematicii Funcţionarea celei mai 
complexe tehnici moderne de calcul se descrie prin mijloacele teoriei funcţiilor booleene. Este 
recunoscut faptul, că funcţiile booleene alcătuiesc principalul aparat în studierea transformatoarelor 
discrete de informaţie. Teoria funcţiilor booleene şi-a găsit aplicaţii şi în teoria codurilor, în teoria 
automatelor finite, în teoria jocurilor, în limbajele de programare, etc. 
      Teoria quasigrupurilor este un domeniu relativ nou al algebrei moderne şi studiază sistemele binare 
neasociative, care sunt generalizări ale grupurilor. În prezent această direcţie cunoaşte o dezvoltare 
intensă şi o largă aplicare în diferite domenii: fizică, economie, combinatorică, matematică discretă. 
Conexiunea dintre noţiunea combinatorică a pătratului Latin şi noţiunea algebrică a quasigrupului a 
făcut posibil utilizarea metodelor algebrice la studierea proprietăţilor pătratelor Latine şi a demonstrat 
necesitatea şi importanţa aplicării rezultatelor teoriilor grupurilor şi quasigrupurilor la utilizarea 
pătratelor latine în planificarea experimentelor, codarea şi cifrarea informaţiei, programarea 
automatelor. La etapa actuală problematica teoriei quasigrupurilor în cea mai mare parte este dictată de 
aceste aplicaţii. Orientarea imperativă a cercetării spre aplicarea şi implementarea rezultatelor ei în 
economie dictează studierea acestor domenii în ciclul de masterat cu aprofundarea cunoştinţelor prin 
doctorat.  
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului  
Competenţe transversale: 
− cunoştinţe profunde în domeniul matematicii superioare contemporane, care completează formarea 

teoretică fundamentală obţinută la ciclul I; 
− capacitate de a aplica cunoştinţele teoretice la rezolvarea problemelor practice; 
− abilitate de a lucra într-o echipă de cercetători în domeniul matematicii şi, respectiv, într-o echipă 

multidisciplinară de specialişti în domenii diferite; 
− abilitate de a studia independent diverse surse ce îi permit studiul indiviudal aprofundat al 

matematicilor superioare speciale; 
− capacitate de a percepe complexitatea problemelor, de a integra cunoştinţele obţinute şi de a utiliza 

tehnologiile moderne de cercetare. 
Competenţe specifice: 
− identificarea direcţiilor principale de dezvoltare ale informaticii și matematicii aplicate. 
− capacități de interpretare a concepţiilor matematice moderne în vederea realizării lucrărilor proprii. 
− capacități de cercetare și analiză a diferitor situații ce apar în domeniul de activitate sub aspectul 

posibilității aplicării unor metode matematice eficiente de soluționare; 
− abilități de analiză și sinteză a rezultatelor. 
− capacități de a cerceta diferite situații cu scopul de a le modela matematic. 
− capacități de a aplica cunoștințele teoretice în soluționarea problemelor practice. 



− iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte inovative în domeniul profesional importante pentru societate 
demonstrând un înalt grad de autonomie. 

− abilitatea de organizare şi gestiune a activităţilor din domeniul profesional şi capacitatea de a munci 
în cadrul unei echipe interdisciplinare. 

Finalităţi de studii ale cursului 
La nivel de aplicare studenții vor: 
− determina rolul teoriei funcţiilor booleene în programarea calculatoarelor; 
− aprecia importanţei funcţiilor booleene în aplicaţiile tehnice; 
− aplica algoritmii de minimizare a funcţiilor booleene, precum şi a sistemelor de astfel de funcţii; 
− construi scheme de elemente funcţionale. 
− exemplifica concret noţiunile algebrice şi combinatorice de quasigrup, a sistemelor derivate ale 

quasigrupului; 
− analiza unele exemple importante de quasigrupuri şi bucle, aplica teoria generală în aceste cazuri;  
− aplica diferite proceduri de construire a quasigrupurilor din quasigrupuri cunoscute pentru 

obţinerea quasigrupurilor cu proprietăţi dorite; 
− probarea diferitelor proprietăţi combinatorice a quasigrupurilor; 
− generaliza unele rezultate pentru diferite clase de grupoiuzi; 
− utiliza concret rezultatele teoretice pentru construirea cifrurilor şi codurilor detectare şi corectoare 

de erori. 
La nivel de integrare studenții vor: 
− utiliza funcţiile booleene ca instrument de  formulare matematică a problemelor de logică;  
− impune aparatul funcţiilor booleene la descrierea funcţionării unor mecanisme de transformare 

discretă a informaţiei;  
− identifica problemele din ştiinţele naturii, care implică utilizarea calculului boolean;  
− utiliza teoria funcţiilor booleene la descrierea funcţionării maşinilor electronice de calcul şi 

programarea calculatoarelor;  
− evidenţia rolului funcţiilor booleene la proiectarea schemelor logice;  
− evidenţia noţiunile din algebre universale utilizate la studierea quasigrupurilor cu indicarea 

precizărilor necesare; 
− generaliza unele rezultate cu analiza rolurilor unor condiţii din formulările teoremelor; 
− evidenţierea domeniilor de utilizare a quasigrupurilor; 
− aprecierea priorităţilor algebrelor neasociative utilizate la construirea diferitor algoritmi de 

prelucrare a informaţiei; 
− evidenţia dificultăţile şi perspectivele în soluţionarea unor probleme mai complexe şi dificile ale 

teoriei. 
Condiţii prerechizit: Pentru studierea cursului Funcţii boolene. Elemente ale teoriei 

quasigrupurilor este necesară parcurgerea nivelului 6, conform ISCED - studii superioare de licenţă. 
Teme de bază: Constante şi vectori booleeni. Spaţiu boolean. Funcţii booleene. Moduri de 
reprezentare. Formule şi echivalenţe. Descompunerea funcşiei booleene după variabile. Forma normală 
disjunctivă. Implicanţii funcţiei şi forma normală disjunctivă prescurtată.  Obţinerea formei normale 
disjunctive prescurtate – prima etapă de minimizare. Tabelul Quine şi acoperirile lui. Forma normală 
disjunctivă aproximativă a funcţiei booleene.  Funcţii booleene incomplet definite. Clase închise de 
funcţii booleene Clasa funcţiilor booleene monotone. Polinoame Jegalkin. Clasa funcţiilor liniare. 
Criteriul de completitudine funcţională. Quasigrupuri, bucle, pătrate latine. Axiome şi identităţi. 
Echivalenţa diferitor definiţii a cuasigrupului. Exemple. Grupul multiplicativ al cuasigrupului. 
Subquasigrup, cuasigrup generat de o mulţime de elemente, monocuasigrup. Subcuasigrup maximal şi 
Fratini . Latice de subcuasigrupuri şi bucle. Casigrupul cu laticea finită distributivă. Criteriul de 
descompunere a cuasigrupului în clase modulo  subquasigrup. Proprietatea Lagrange a unui 
subquasigrup Produse directe şi semidirecte, produse încrucişate de cuasigrupuri. Izotopie, LP-izotopie, 
izomorfism, automorfism, autotopie. T-cuasigrupuri şi quasigrupuri mediale. Teoremele lui Albert şi 
Toyoda. Autotopiile grupului, izomorfismele izotopului unui grup, grupurile automorfismelor unor 
cuasigrupuri. Omomorfism şi omotopie de cuasigrupuri şi bucle, caracterizarea omotopiilor 
cuasigrupurilor. Congruenţă normală, subcuasigrup normal, cuasigrup factor, cuasigrup simplu. 
Teorema de izomorfism pentru cuasigrupuri. Grupul translaţiilor interne, teoremele despre generatorii 



grupului translaţiilor interne ale cuasigrupurilor şi buclelor. Cuasigrupuri cu proprietatea de 
inversabilitate (IP-cuasigrupuri). Proprietăţi principale. LP-izotopii IP-cuasigrupului. Grupul 
translaţiilor interne. Cuasigrupuri şi bucle Moufang. Proprietăţi. Teorema Moufang. Autotopiile IP-
buclelor. Pseudoautomorfisme. Cuasigrupuri WIP. Cuasigrupuri CIP. Coduri pe bază de cuasigrupuri. 
Scheme de control digital. Cuasigrupuri în criptografie. Pătrate Latine şi planificarea experimentelor. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lucrări individuale, consultaţii. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, 
teze/proiecte etc. Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și 
calităţii lucrului individual al studentului pe parcursul semestrului (20%).   
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