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F I Ş A   D I S C I P L I N E I 1) 
 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI 

1.2. Facultatea LITERE ŞI ŞTIINŢE   

1.3. Departamentul INFORMATICĂ, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI, MATEMATICĂ 
ŞI FIZICĂ 

1.4. Domeniul de studii universitare INFORMATICĂ  

1.5. Ciclul de studii universitare LICENTA 

1.6. Programul de studii universitare INFORMATICA 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Probabilităţi şi Statistică matematică 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector dr. Maniu Georgeta  

2.3. Titularul activităţilor aplicative Lector dr. Maniu Georgeta 

2.4. Anul de studiu I 

2.5. Semestrul * II 

2.6. Tipul de evaluare Examen 

2.7. Categoria formativă** / regimul*** disciplinei C3/ O 

* numărul semestrului este conform planului de învăţământ;  

** fundamentală = F0; de domeniu = D1; de specialitate = S2;  complementară = C3 

*** obligatorie = O; opţională = A; facultativă = L 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2. curs 2 3.3.  Seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5. curs 28 3.6.  Seminar/laborator 28 

3.7. Distribuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 0 

Examinări 9 

Alte activităţi 0 

3.7. Total ore studiu individual 69 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum 
 Parcurgerea cursului de Analiză Matematică I. 

 

4.2. de competenţe  

 
1) Adaptare după Ordinul Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5 703/2011 privind implementarea Codului 

naţional al calificărilor din învăţământul superior, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.880 bis / 13.XII.2011  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  Sala de curs, tabla, burete, creta. 

  

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sala de seminar, tabla, burete, creta. 

  

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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e  C3. UTILIZAREA INSTRUMENTELOR INFORMATICE IN CONTEXT 

INTERDISCIPLINAR. 

o C3.1 Descrierea de concepte, teorii si modele folosite in domeniul de aplicare. 
 

 C4. UTILIZAREA BAZELOR TEORETICE ALE INFORMATICII SI A MODELELOR 

FORMALE 

o C4.1 Definirea conceptelor și principiilor de bază ale informaticii, precum și a 

teoriilor și modelelor matematice. 

o C4.2 Interpretarea de modele matematice și informatice. 
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 CT1. Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă 
de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu 
respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională 

 CT2. Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar și 
dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi 
colaborare cu grupuri diverse 

 CT3. Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi 
dezvoltare a capacităţilor de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei 
societăţi dinamice și de comunicare în limba română și într-o limbă de circulație 
internațională 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

 Inţelegerea şi  însuşirea principalelor noţiuni şi rezultate din teoria 
probabilităţilor şi statistica matematică. 

 

7.2. Obiectivele specifice  Inţelegerea şi utilizarea limbajului  teoriei probabilităţilor.  

 Recunoaşterea şi aplicarea modelelor probabiliste studiate  la 

rezolvarea unor probleme legate de cercetarea fenomenelor 

aleatoare.  

 Recunoaşterea şi aplicarea  modelelor  statistice studiate la 

 rezolvarea unor probleme legate de modelarea statistică.   

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili: 
 să cunoasca si să intelega notiunile de baza ale cursului: 

probabilitate, variabila aleatoare, repartitie, legile numerelor mari, 
problema limita centrala, procese stochastice; 

  să descrie structura cursului si a legaturilor dintre notiuni; 
 să utilizeze metode probabilistice in investigarea unor fenomene 

naturale, economice si sociale 
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 să analizeze si modeleze experiente aleatoare; să calculeze 
probabilitatea producerii unor evenimente aleatoare; 

 să calculeze caracteristici numerice si functionale pentru diverse 
variabile aleatoare discrete si continue. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Nr.ore Metode de predare Observaţii 

1. Câmp de probabilitate - modelul probabilist, câmp de 

probabilitate în sens extins, probabilitate condiţionată, câmp 

clasic de probabilitate şi  probabilitate clasică, scheme clasice 

de probabilitate. 

4 Convențională  

2. Variabile aleatoare - variabile aleatoare uni şi bi-

dimensionale, functia de repartitie, proprietăţile funcţiei de 

repartiţie, densitatea de repartiţie a unei v.a.. 

2 Convențională  

3. Caracteristici numerice ale v.a. – momente ale v.a. 

unidimensionale, inegalităţi ale momentelor (Markov, 

Cebâşev), momente ale v.a. bi-dimensionale, coeficientul de 

corelaţie, dreapta de regresie. 

 

2 Convențională  

4. Independenţa stochastică - evenimente independente, v.a. 

independente. 

1 Convențională  

5. Repartiţii clasice. Repartiţii clasice discrete: binomială, 

hipergeometrică, Poisson. Repartiţii clasice continue: 

uniformă, normală, exponenţială, gama, beta, 2 , Student, 

Fischer-Snedecor. 

2 Convențională  

6. Convergenţa v.a. – convergenţa aproape sigură, în 

probabilitate, în medie de ordinul p, în repartiţie. Legi slabe 

ale numerelor mari (teoremele Cebâşev, Markov, Himcin), 

inegalitatea lui Kolmogorov, Legea tare a numerelor mari 

(Kolmogorov), aplicaţii ale legii slabe a numerelor mari  

(teoremele Bernoulli, Poisson). 

3 Convențională  

7. Funcţia caracteristică – proprietăţi generale, formula de 

inversiune, teorema de unicitate, funcţii caracteristice ale 

repartiţiilor clasice. 

2 Convențională  

8. Teoreme limită centrală   (Levy, Lindeberg-Levy, Moivre-

Laplace, Lindeberg-Feller). 

2 Convențională  

9. Spaţiul de selecţie. Spaţiul bernoullian de selecţie. 

Repartiţia de selecţie.  

1 Convențională  

10. Estimarea parametrilor. Estimaţia nedeplasată de 

dispersie minimă.  Estimaţia de versosimilitate maximă. 

Intervale de estimare.  

3 Convențională  

11. Verificarea ipotezelor statistice. Teste parametrice (de tip 

Neyman-Pearson, teste bazate pe intervale de estimare). 

Teste neparametrice (de concordanţă, pentru independenţă). 

4 Convențională  

12. Modelul liniar de regresie. Valoare medie condiţionată.  2 Convențională  
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Drepte de regresie. Estimarea parametrilor modelului prin 

metoda celor mai mici pătrate. 

Bibliografie 

1. Maniu, G., Elemente de teoria probabilităţilor, Editura Printech, 2011. 
2. Maniu, G., Elemente de teoria probabilităţilor, Editura Printech, 2008. 
3. Tudor, C, Teoria probabilităţilor, Ed. Universităţii Bucureşti, 2004. 
4. Stoica, L., Introducere în calculul probabilităţilor (modele elementare şi o invitaţie la teoria măsurii),  

Ed. Universităţii Bucureşti, 2004. 
5. Ciucu, G., Tudor, C., Teoria probabilităţilor şi aplicaţii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 

1984. 

8.2. Seminar / laborator/proiect Nr. 

Ore 

Metode de predare Observaţii 

1. Câmp de probabilitate - modelul probabilist, câmp de 

probabilitate în sens extins, probabilitate condiţionată, câmp 

clasic de probabilitate şi  probabilitate clasică, scheme clasice 

de probabilitate. 

4 Convențională  

2. Variabile aleatoare - variabile aleatoare uni şi bi-

dimensionale, functia de repartitie, proprietăţile funcţiei de 

repartiţie, densitatea de repartiţie a unei v.a.. 

2 Convențională  

3. Caracteristici numerice ale v.a. – momente ale v.a. 

unidimensionale, inegalităţi ale momentelor (Markov, 

Cebâşev), momente ale v.a. bi-dimensionale, coeficientul de 

corelaţie, dreapta de regresie. 

2 Convențională  

4. Independenţa stochastică - evenimente independente, v.a. 

independente. 

1 Convențională  

5. Repartiţii clasice. Repartiţii clasice discrete: binomială, 

hipergeometrică, Poisson. Repartiţii clasice continue: 

uniformă, normală, exponenţială, gama, beta, 2 , Student, 

Fischer-Snedecor. 

2 Convențională  

6. Convergenţa v.a. – convergenţa aproape sigură, în 

probabilitate, în medie de ordinul p, în repartiţie. Legi slabe 

ale numerelor mari (teoremele Cebâşev, Markov, Himcin), 

inegalitatea lui Kolmogorov, Legea tare a numerelor mari 

(Kolmogorov), aplicaţii ale legii slabe a numerelor mari  

(teoremele Bernoulli, Poisson). 

3 Convențională  

7. Funcţia caracteristică – proprietăţi generale, formula de 

inversiune, teorema de unicitate, funcţii caracteristice ale 

repartiţiilor clasice. 

2 Convențională  

8. Teoreme limită centrală   (Levy, Lindeberg-Levy, Moivre-

Laplace, Lindeberg-Feller). 

2 Convențională  

9. Spaţiul de selecţie. Spaţiul bernoullian de selecţie. 

Repartiţia de selecţie.  

1 Convențională  

10. Estimarea parametrilor. Estimaţia nedeplasată de 

dispersie minimă.  Estimaţia de versosimilitate maximă. 

Intervale de estimare.  

3 Convențională  
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11. Verificarea ipotezelor statistice. Teste parametrice (de tip 

Neyman-Pearson, teste bazate pe intervale de estimare). 

Teste neparametrice (de concordanţă, pentru independenţă). 

4 Convențională  

12. Modelul liniar de regresie. Valoare medie condiţionată.  

Drepte de regresie. Estimarea parametrilor modelului prin 

metoda celor mai mici pătrate. 

2 Convențională  

Bibliografie 

1. Maniu, G., Elemente de teoria probabilităţilor, Editura Printech, 2011. 
2. Maniu, G., Elemente de teoria probabilităţilor, Editura Printech, 2008. 
3. Tudor, C, Teoria probabilităţilor, Ed. Universităţii Bucureşti, 2004. 
4. Stoica, L., Introducere în calculul probabilităţilor (modele elementare şi o invitaţie la teoria măsurii),  

Ed. Universităţii Bucureşti, 2004. 
5. Ciucu, G., Tudor, C., Teoria probabilităţilor şi aplicaţii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 

1984. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului  

 In vederea schimbarii continuturilor precum si a alegerii metodelor de predare/invatare, vor fi realizate 
consultari cu alte cadre didactice din domeniu. Consultarile vizeaza si identificarea nevoilor si 
asteptarilor angajatorilor, precum si coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor institutii de 
invatamant superior. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs 

Cunoasterea notiunilor 

teoretice fundamentale, 

capacitatea de a aplica 

notiunile teoretice in 

rezolvarea problemelor. 

lucrare scrisă cu subiecte 

teoretice şi aplicaţii 

80% 

   

10.5. Seminar/laborator/ 

Proiect 

Activitate seminar orală 20% 

   

10.6. Standard minim de performanţă 

 să definească  noţiuni fundamentale din curs 
 să demonstreze rezultate fundamentale de dificultate medie; 
 să aplice notiunile teoretice in rezolvarea unor probleme de dificultate medie 

 

Data completării 

_________________ 

 

 

Semnătura titularului de curs 

__________________ 

Semnătura titularului de seminar/laborator 

_________________________ 

Data avizării în departament 

____________________________ 

Semnătura directorului de departament 

___________________________ 
 

 


