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Categoria cursului: Disciplină fundamentală 

 

Titular curs: Lector dr. Ciprian CHIRUŢĂ 

 

Obiectivele cursului (curs si seminar) 

 

Să se familiarizeze cu principalele tipuri de probleme şi abordări din domeniul teoriei 

probabilitatilor si a statisticii matematice. 

Modelarea matematică a problemelor practice frecvent utilizate în cercetările biologice şi 

agricole şi însuşirea legilor probabilistice şi a tehnicilor de optimizare. 

Formarea unor deprinderi de a folosi raţionamente riguroase precum şi a deprinderilor de 

studiu individual;  

Formarea unei concepţii sistemice asupra disciplinei şi aparatului matematic; 

Formarea deprinderilor de calcul necesare stapânirii raţionamentului matematic in 

utilizarea testelor statistice; 

Inţelegerea noţiunilor teoriei probabilitatilor cu ajutorul exemplelor practice adecvate; 

Aplicarea notiunilor teoretice expuse la curs în rezolvarea unor probleme specifice si 

modelarea unor procese. 

Cunoaşterea metodelor de cercetare statistica în domeniu, precum şi aplicarea acestora în 

disciplinele de profil.  

 

Programă analitică 

 

Curs (capitole/subcapitole) 

Metoda inducţei matematice. Progresii aritmetice, progresii geometrice 

Combinatorică. Metode de numărare, Permutari, Aranjamente, Combinări. 

Elemente de teoria probabilităţilor 

Evenimente. Operaţii cu evenimente. Câmp de evenimente. Probabilităţi - definiţii, exemple. 

Probabilităţi condiţionate. Formule de calcul pentru probabilităţi. 

Scheme probabilistice clasice, Variabile aleatoare discrete şi continue. Operaţii cu variabile 

aleatoare. Funcţia de repartiţie a unei variabile aleatoare. Valori tipice ale unei variabile aleatoare. 

Repartiţii uzuale de tip discret. Repartiţii uzuale de tip continu. Legea numerelor mari. Teorema 

limită centrală. 

Elemente de statistică matematică 

Serii statistice, organizarea şi descrierea datelor. Gruparea şi reprezentarea grafică a seriilor 

statistice. Caracteristici numerice ale seriilor statistice. Frecvenţă absolută, frecvenţa relativă, 

frecvenţe cumulate. Metoda regresiei, metoda corelaţiei. 

Teoria estimaţiei. Estimaţii punctuale. Estimaţii prin intervale de încredere. 

Verificarea ipotezelor statistice. Teste statistice parametrice şi neparametrice. 

 



Seminarii 
MS Excel. Tipuri de date: text, numere, data calendaristică, timpul, formule; 

MS Excel. Formatări, referinţe: relative, absolute, mixte; 

MS Excel. Meniul editare, CUT, COPY, PASTE, PASTE SPECIAL; Comenzi de umplere. 

MS Excel. Formule: matematice, statistice şi trigonometrice; Comanda IF. 

MS Excel. Reprezentarea grafică a datelor statistice; 

MS Excel. Caracteristici numerice ale seriilor statistice. Media, abaterea individuală, dispersia, 

abaterea medie patratică (deviaţia standard), coeficient de variabilitate; 

MS Excel. Frecvenţa absolută, frecvenţa relativă, frecvenţe cumulate; 

MS Excel. Regresie liniară, regresie multiliniară, corelaţia; 

MS Excel. Teste parametrice: Testul Student, Fisher; 

MS Excel. Anova one way, Anova two way. 

 

Bibliografie  

1. Aldea Florica, Matematici aplicate în ştiinţele agricole şi silvice, Editura Risoprint, Cluj 

Napoca, 2006. 

2. Bunu I. coord. colectiv de autori, Matematici economice, Departamentul Editorial 

Poligrafic al Academiei de Studii Economice a Moldovei, Chişinău, 2012. 

3. Burdujan I., Elemente de algebră cu aplicaţii în biologie, Ed. Pim, Iaşi, 2006.  

4. Jaba Elisabeta, Statistică - ediţia a doua - Editura Economică, Bucureşti, 2000. 

5. Jaba Elisabeta, Statistică descriptivă - manual pentru învăţământ deschis la distanţă, Ed. 

Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 2005. 

6. Chiruţă C., Elemente de matematică. Programare liniară şi statistică matematică, Editura 

„Ion Ionescu de la Brad” Iasi, 2019. 

 

Evaluare 

Evaluare Metode de evaluare 
Procente din nota 

finală 

Colocviu Examinare practică 70% 

Evaluare pe parcursul 

semestrului 
Prezenţă la seminarii şi test de verificare. 10% + 20% 

 

Contact 

Lector dr. Ciprian CHIRUŢĂ 
Facultatea de Horticultură - USV Iași, 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, Romania, 

Telefon: 0040 232 407437,  

E-mail: kyru@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală 

 


