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Codul disciplinei:  

D 2 4 I E I L 4 1 8 

 
Titular curs: Lect.univ.dr. Ionescu Adela 
 
I. DESFĂŞURAREA DISCIPLINEI: 

An 
studiu 

Nr. săptămânal de ore Nr. total 
de ore 

Forme de 
verificare 

Nr. puncte  credit Tipul disciplinei* 
Sem. 3 Sem.4 

 
II 

C S L P C S L P C S, L, P E C A/R Sem.3 Sem.4 F T S E U O A L 
    2 2   28 28 4    4      X   

*Legenda:  F - fundamentală;  T - tehnologică;  S - specialitate;  E - economică ; U -umanistă;  O - obligatorie;  A - la alegere;  L - liber aleasă; 

 
II. PRECIZARI: 
1. Obiectivele disciplinei. 

Disciplina isi propune sa familiarizeze studentii cu notiunile si aspectele fundamentale din 
statistica,  precum si aparatul matematic necesar  prelucrarii statistice si inormationale a datelor 
si rezultatelor obtinute in diverse procese de masurare. 
 
2. Concordanta cu alte discipline. 

Disciplina are in vedere concordanta si legatura cu alte discipline de studiu. Este abordata si 
prelucrarea statistica a datelor de masurare, punandu-se accentual pe notiunile fundamentale de 
statistica necesare (repartitii continue si discrete, serii statistice, metode de analiza a corelatiei, 
elemente de teoria sondajului).  
 
3. Proceduri folosite la predarea disciplinei. 

Pentru curs se va folosi procedeul clasic de predare la tabla punandu-se accent pe dialogul cu 
studentii, folosind ca mijloace didactice cursul editat, lucrari de specialitate.   

In cadrul orelor de seminar, dupa parcugerea partii teoretice si intelegerea acesteia, se 
desfasoara aplicatiile practice.  Seminariile se finalizeaza cu discutarea rezultatelor obtinute si 
enuntarea concluziilor. 



 
4. Modalitati de examinare. 

Examinarea va fi sub forma scrisa, pe baza problemelor legate de tematica cursului; subiectele 
de examen vor avea la baza tematica prezentata la curs si la aplicatii.  
 
III. TEMATICA ORELOR DE CURS.  
 
Nr. 
crt. 

Denumirea temei/capitolului Nr.
ore

Sapt.

1 Eveniment. Probabilitate. Variabile aleatoare. 2 1 
2 Valori tipice folosite in studiul repartitiei rezultatelor si erorilor de masurare.  6 2,3,4
3 Repartitii clasice. 4 5,6 
4 Serii statistice 2 7 
5 Valori tipice ale seriilor de distributie (indicatorii tendintei centrale, media, 

mediana, dominanta) 
6 8,9, 

10 
6 Corelatia-notiune, tipuri, metode elementare 4 11,12
7 Elemente de tehnica si teoria sondajului. 2 13 
8 Probleme de sinteza 2 14 
 Total ore 28  

 
IV. TEMATICA ORELOR DE SEMINAR. 
Nr. 
crt. 

Denumirea temei/capitolului Nr.
ore

Sapt.

1 Tipuri de repartitii discrete si  continue. Proprietati semnificative 2 1 
2 Serii statistice - exemple 2 2 
3 Indicatorii tendintei centrale, media, mediana, dominanta – aplicatii practice 6 3,4,5
4 Tipuri de corelatii – exemple semificative, probleme 6 6,7,8
5 Indicatorii sondajului statistic. Estimarea parametrilor unui lot de baza. Probleme 6 9,10,

11 
6 Probleme care leaga instrumente fundamentale de lucru din statistica 4 12,13
7 Probleme de sinteza, aplicatii practice  2 14 
 Total ore 28  

 
 
V. BIBLIOGRAFIE 
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2.  N. Vasilescu, M. Costescu, C. Ionascu, G. Babucea, V. Tomita, D. Stuparu. Statistica, 

Editura Universitaria, Craiova, 2003 

3.  M. Costescu, N. Vasilescu, C. Ionascu. Statistica si elemente de teoria sondajului. Editura 
Reprograph, Craiova 2000 

4.  M. Tiron. Prelucrarea statistica si informationala a datelor experimentale. Editura Tehnica 
Bucuresti. 1976.  
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FIŞA DISCIPLINEI 

 
Denumirea disciplinei STATISTICA 
Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare finală (E/V) E 
Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob Nr.de  

credite 
4 

Total ore din planul de învăţământ 56 Total ore studiu individual 60   
Titularul disciplinei 
(grad didactic şi ştiinţific, 
nume, prenume) 

Titular curs Titular seminar/lucrări practice 
Lect.univ.dr. Ionescu  Adela Lect.univ.dr. Ionescu  Adela 

Catedra de specialitate Departamentul: Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice din Dr.Tr.Severin 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ 
Total C S LP 

56 28 28 - 
 

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenţe 
specifice 

disciplinei 

1.Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare  
- Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei în domenii inginereşti; 
- Intelegerea aprofundată a noţiunilor fundamentale şi a posibilităţilor utilizării acestora în   
  domeniul ingineriei şi managementului sistemelor tehnologice; 
- Explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi  
   practice pluridisciplinare cu ajutorul aparatului matematic;  
- Utilizarea aparatului matematic in rezolvarea problemelor de specialitate si in aprofundarea  
   cunostintelor in domenii conexe.  
2. Instrumental-aplicative  
- Formarea  deprinderilor şi tehnicilor de utilizare a aparatului matematic în aplicaţii practice; 
- Utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare specifice disciplinei şi  
 pentru rezolvarea unor situaţii practice pretabile la modelarea matematică; 
- Proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice cu ajutorul metodelor şi tehnicilor  
  Matematice.  
3.Atitudinale  
- Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific;  
- Cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice;  
- Promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice;  
- Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice; 
- Implicarea în dezvoltarea  instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice; 
- Angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare;              - 
Participarea la propria dezvoltare profesională. 
- 

 
Conţinutul disciplinei 

Tematică  
generală 

Tematică curs Tematică seminar/lucrări practice 
- Eveniment. Probabilitate. Variabile aleatoare. 
- Valori tipice folosite in studiul repartiţiei rezultatelor si 
erorilor de măsurare.  
- Repartiţii clasice discrete si continue. Proprietati 
fundamentale 

- Rememorarea elementelor de baza legate de 
câmpuri de evenimente din analiza de liceu 
- Tipuri de repartiţii discrete si  continue. 
Proprietati semnificative 
- Serii statistice – exemple  
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- Serii statistice 
- Valori tipice ale seriilor de distribuţie (indicatorii 
tendinţei centrale, media, mediana, dominanta) 
- Metoda corelaţiei in analiza legăturilor dintre 
fenomene 
- Elemente de tehnica si teoria sondajului.  

- Indicatorii tendinţei centrale, media, mediana, 
dominanta – aplicaţii  
- Tipuri de corelaţii – exemple semnificative, 
probleme  
- Indicatorii sondajului statistic. Estimarea 
parametrilor unui lot de baza. Probleme  
- Probleme care leagă instrumente fundamentale 
de lucru din statistica 
- Probleme de sinteza. Analiza unor conexiuni 
concrete ale instrumentelor statistice 

Bibliografie 
obligatorie  
selectivă 

Adela Ionescu.  Prelucrarea informationala a datelor de masurare, Editura Reprograph Craiova, 2007 

N. Vasilescu, M. Costescu, C. Ionascu, G. Babucea, V. Tomita, D. Stuparu. Statistica, Editura Universitaria, 
Craiova, 2003  

M. Costescu, N. Vasilescu, C. Ionascu. Statistica si elemente de teoria sondajului. Editura Reprograph, 
Craiova 2000 

M. Tiron. Prelucrarea statistica si informationala a datelor experimentale. Editura Tehnica Bucuresti. 1976.  
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare  Ponderea exprimată în % 
{total = 100%} 

     •  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 10% 
     •  Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10% 
     •  Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 5% 
     •  Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri,  
        traduceri, studii de caz 

 

     •  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice   
        şi/sau la concursuri profesionale 

5% 

     •  Nota acordată la examinarea finală                                            70% 
     •  Alte note  
 
Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5): 
- Însuşirea noţiunilor teoretice de bază; 
- Abilitaţi de calcul elementar care sa ilustreze înţelegerea 
minimală a noţiunilor teoretice fundamentale; 
 
 
 

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10): 
- Însuşirea  noţiunilor teoretice conform programei. - 
Dezvoltarea unor abilităţi de utilizare a teoriei în 
rezolvarea unor probleme teoretice şi practice cu grad 
sporit de dificultate. 
- Aplicaţii ale teoriei in probleme practice.  
- Utilizarea   tehnicilor şi instrumentelor oferite de 
disciplina în alte domenii conexe.  

 
Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 
1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 12  8. pregătire prezentări orale 0 
2. studiu după manual, suport de curs 2 9. pregătire examinare finală  30 
3. studiul bibliografiei minimale indicate 2 10.consultaţii 2 
4. documentare suplimentară în bibliotecă 2 11. documentare pe net 1 
5. activitate specifică de pregătire pt. seminar /  
    lucrări practice 

5 12. alte activităţi 0 

6. realizare teme de casă, eseuri, referate,  
    proiecte, traduceri etc. 

3 13. alte activităţi 0 

7. pregătire teste periodice sau parţiale 1 14. alte activităţi 0 
                                                                Total ore studiu individual (pe semestru) = 60 

Data întocmirii: 01.10.2015 
Titular curs: Lect.univ.dr. Ionescu  Adela 
Semnătura: 
Titular seminar / lucrări practice: Lect.univ.dr. Ionescu  Adela 
Semnătura: 
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