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Obiectivele cursului (curs si seminar) 
 
Insuşirea unor notiuni, metode si tehnici de calcul care sunt specifice matematicii, în special a 
tehnicilor de Probabilitati si Statistică matematică (atât descriptivă, cât şi decizională); 
Asigurarea necesarului matematic minimal pentru modelarea şi rezolvarea unor probleme de 
Matematice ce apar in alte discipline de studiu; 
Rezolvarea de probleme reale/concrete cu ajutorul aparatului matematic; 
Familiarizarea studenţilor cu tehnicilor de numarare/combinatorica/probabilitati/statistica si 
aplicarea acestora in probleme practice; 
Introducerea conceputul de probabilitate, a modalitatile de a o defini si calculul unor probabilitati 
care apar in practica; 
Prezentarea metodelor si tehnicilor specifice Statisticii, atat descriptive si inferentiale; 
Realizarea si interpretarea unor diagrame/grafice folosind metode specifica Statisticii; 
Lucrul studentilor cu diverse tipuri de date statistice, calculul unor indicatori specifici (e.g., 
medie, mediana, mod, deviatie standard, dispersie, skewness etc.) si interpretarea lor in probleme 
practice; 
Familiarizarea cu unele teste statistice utilizate in probleme de decizie, cum ar fi: teste pentru 
medie, dispersie sau proportie; 
Intelegerea conceptelor de corelatie si regresie, cu aplicarea lor in probleme specifice; 
Aplicarea tehnicilor dobandite in acest curs in rezolvarea unor probleme din Economie; 
Dobanzi si anuitati. 
 
Programă analitică 
 

Curs (capitole/subcapitole) 
Partea I: Probabilitati 
Elemente de combinatorica. Reguli de numarare. Permutari, aranjamente, deranjamente, combinari.  
Evenimente aleatoare si probabilitati. Definiţii ale probabilitatii (clasica, frecventiala, geometrica). 
Exemple.  
Scheme probabilistice clasice. Exemple.  
Probabilitati conditionate. Formula lui Bayes. Formula probabilităţii totale. 
Variabile aleatoare. Definiţii. Variabile aleatoare discrete si continue. Variabile aleatoare 
unidimensionale si bidimensionale. Exemple. Operaţii cu variabile aleatoare.  Caracteristici numerice 
ale variabilelor aleatoare.  
Partea II: Elemente de statistică descriptive Date statistice. Tipuri de date statistice. Organizarea si 
reprezentarea grafica a datelor statistice. Date statistice unidimensionale si bidimensionale. 

Serii statistice. Serii de distributie, serii de timp, serii de spatiu. 
Date statistice. Caracteristici numerice ale datelor statistice. Indicatori ai tendintei centrale, ai 
dispersiei, ai formei si ai pozitiei.  Valori extreme. Diagrama box-plot. 



Partea III: Elemente de statistică inferenţială 
Teoria selecţiei. Selecţie aleatoare simplă, cu repetitie şi fără repetiţie. Selectie aleatoare stratificata si 
alte tipuri de selectie aleatoare. 
Teoria estimaţiei. Estimaţii punctuale. Estimaţii prin intervale de încredere.  
Verificarea ipotezelor statistice. Teste parametrice (pentru medie, egalitatea mediilor, dispersie, 
egalitatea dispersiilor, proportie, egalitatea proportiilor)  
Corelatie si regresie. Coeficientii de corelatie Pearson si Spearman.  Regresia liniara simpla. 
Verificarea semnificatiei coeficientilor de corelatie si de regresie.  
Partea IV: Aplicatii in Economie Dobanzi si anuitati 

 
Seminarii 

Elemente de combinatorica; probleme de numarare 
Permutari, aranjamente, deranjamente, combinari 
Probabilităţi clasice, frecventiale si geometrice 
Scheme probabilistice clasice 
Variabile aleatoare discrete si continue.  Operaţii cu variabile aleatoare. Repartiţii uzuale 
Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare 
Elemente de statistica descriptiva; colectarea, organizarea si reprezentarea grafica a datelor statistice 
Estimaţii punctuale 
Estimaţii prin intervale de încredere 
Teste parametrice pentru verificarea ipotezelor privind media, dispersia, proportia si mediana 
Corelaţii (Pearson si Spearman) si regresia liniara simpla 
Dobanzi si anuitati 
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Evaluare 

Evaluare Metode de evaluare Procente din nota finală
Examen Examen scris 70% 
Evaluare pe parcursul 
semestrului 

Prezenţă la seminarii şi activitatea la 
seminar 10% + 20% 
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