
 

FIȘA DISCIPLINEI 

  
1. Date despre Program 

1.1. Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD 

1.2. Facultatea de Ştiințe Exacte 

1.3. Departamentul Departamentul de Matematică-Informatică 

1.4. Domeniul de studii Matematică 

1.5. Anul universitar 2020-2021 

1.6. Ciclul de studii Licenţă 

1.7. Specializarea / Programul de studii Matematică informatică 

1.8. Forma de învățământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

  
2. Date despre Disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei GlCF5O01 Teoria probabilitaților 

2.2. Titular Plan învățământ dr. Stoica Codruţa Simona 

2.3. Asistent dr. Stoica Codruţa Simona 

2.4. Anul de studiu 3 

2.5. Semestrul 1 

2.6. Tipul de evaluare ES 

2.7. Regimul disciplinei Ob 

  
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână 4 

3.2. Ore de curs pe săptămână 2 

3.3. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe săptămână 2 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 56 

3.5. Ore de curs pe semestru 28 

3.6. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe semestru 28 



 Distribuţia fondului de timp [Ore] 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de 

specialitate şi pe teren 10 

3.4.3. Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 15 

3.4.4. Tutoriat 20 

3.4.5. Examinări 0 

3.4.6. Alte activități ... 4 

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. Precondiţii de curriculum Analiză reala 

4.2. Precondiţii de competenţe Elemente de analiza matematica, analiza reala, teoria multimilor 

  
5. Condiţii necesare (acolo unde este cazul) 

5.1. Condiţii de desfăşurare a cursului Sală de curs, dotată cu tabla si cu laptop, videoproiector şi software adecvat – 
Power Point 

5.2. Condiţii de desfășurare a 

seminarului Sală de seminar, dotată cu tabla 

5.3. Condiţii de desfășurare a 

laboratorului 
 

5.4. Condiţii de desfășurare a 

proiectului 
 

  
6. Competenţele specifice acumulate (acolo unde este cazul) 

6.1. 
Competenţe 

profesionale 

C1. Operarea cu noţiuni şi metode matematice. 
C3. Elaborarea si analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor 
C4. Conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene. 

6.2. 
Competenţe 

transversale 

CT1. Aplicarea regulilor de munca riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile faţă 

de domeniul știinţific și didactic, pentru valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în situaţii 

specifice, cu respectarea principiilor și a normelor de etica profesională. 
CT2. Desfășurarea eficienta și eficace a activităţilor organizate în echipă. 

  
7. Obiectivele disciplinei (acolo unde este cazul) 

7.1. Obiectivul general 

al disciplinei 

- Studentul sa realizeze modelarea unor fenomene din diverse domenii ale ştiinţei şi tehnicii 

cuajutorul notiuinilor de teoria probabilitatilor 
- Studentul să-și dezvolte abilităţile de a aplica corect notiunile teoretice acumulate 

pentruinterpretarea practica a unor probleme 

7.2. Obiectivele 

specifice 

- cunoasterea si int́elegerea notiunii de probabilitate 
- utilizarea adecvata a procedeelor de calcul 
- utilizarea variabilelor aleatoare in studiul unor fenomene 
- utilizarea metodelor probabilistice in investigarea unor fenomene naturale si sociale 
- interpretarea practica a rezultatelor teoretice 
- formarea spiritului de cercetator in domeniul teoriei probabilitatilor 

  
8. Conţinuturi (acolo unde este cazul) 



8.1 Conţinut Curs Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Spaţii de probabilitate 1.1. Evenimente. Operaţii cu evenimente 1.2. Definiţii ale 

noţiunii de probabilitate 1.3. 
Probabilităţi condiţionate. Formula probabilitatii totale 1.4. 
Scheme clasice de probabilitate 1.5. Probabilitati geometrice 2. Variabile aleatoare 2.1. 

Recapitularea notiunilor teoretice din analiza reala 2.2. Definitia variabilelor aleatoare 

continue si discrete 2.3. Functii de repartitie 2.4. Densitati de repartitie 2.5. Distributii 

conditionate 3. Caracteristici numerice 3.1. Valoarea medie 3.2. Dispersia 3.3. 

Momente de ordin superior 3.4. 
Mediana, cuantila, mod 3.5. Corelatia 3.6. Functii caracteristice 3.7. Medii conditionate 

4. Repartiţii clasice de probabilitate 4.1. Repartitia binomiala 4.2. Repartitia 

hipergeometrica 4.3. Repartitia Poisson 4.4. Repartitia uniforma 4.5. Repartitia 

exponentiala 4.6. Repartitia normala 4.7. Repartitia Gamma 

Prelegerea 

participativă, 

exemplificarea, 

expunerea, 

problematizarea, 

dialogul, 

demonstraţia 

 

4.8. Repartitia χ2 4.9. Repartitia Fischer-Snedecor 4.10. 
Repartitia Student 5. Teoreme clasice de convergenţă 5.1. 
Legea numerelor mari 5.2. Convergenta in repartitie 5.3. 
Teorem limita centrala 

  

8.2 Bibliografie Curs   

1. S. Nădăban, Teoria probabilităţilor şi statistică matematică, EDP, Bucureşti, 2007 
2. E. Petrişor, Probabilităţi şi statistică. Aplicaţii în economie şi inginerie, Ed. Politehnica, Timisoara, 2001 
3. A. Pitea, M. Postolache, Basic Concepts of Probability and Statistics, Ed. Fair Partners, 2007 
4. R. Steyer, W.Nagel, Probability and Conditional Expectation: Fundamentals for the Empirical Sciences, Wiley, 2017 
5. C. Stoica, Uniform Asymptotic Behaviors for Skew-Evolution Semiflows on Banach Spaces, Ed. Mirton, 2010 

8.3 Conţinut Seminar Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Spaţii de probabilitate 1.1. Evenimente. Operaţii cu evenimente 1.2. Definiţii ale 

noţiunii de probabilitate 1.3. 
Probabilităţi condiţionate. Formula probabilitatii totale 1.4. 
Scheme clasice de probabilitate 1.5. Probabilitati geometrice 2. Variabile aleatoare 2.1. 

Recapitularea notiunilor teoretice din analiza reala 2.2. Definitia variabilelor aleatoare 

continue si discrete 2.3. Functii de repartitie 2.4. Densitati de repartitie 2.5. Distributii 

conditionate 3. Caracteristici numerice 3.1. Valoarea medie 3.2. Dispersia 3.3. 

Momente de ordin superior 3.4. 
Mediana, cuantila, mod 3.5. Corelatia 3.6. Functii caracteristice 3.7. Medii conditionate 

4. Repartiţii clasice de probabilitate 4.1. Repartitia binomiala 4.2. Repartitia 

hipergeometrica 4.3. Repartitia Poisson 4.4. Repartitia uniforma 4.5. Repartitia 

exponentiala 4.6. Repartitia normala 4.7. Repartitia Gamma 
4.8. Repartitia χ2 4.9. Repartitia Fischer-Snedecor 4.10. 
Repartitia Student 5. Teoreme clasice de convergenţă 5.1. 
Legea numerelor mari 5.2. Convergenta in repartitie 5.3. 
Teorem limita centrala 

Exercitiul, 

demonstraţia, 

exemplificarea, 

problematizarea 

 

8.4 Bibliografie Seminar  

1. S. Nădăban, Teoria probabilităţilor şi statistică matematică, EDP, Bucureşti, 2007 
2. E. Petrişor, Probabilităţi şi statistică. Aplicaţii în economie şi inginerie, Ed. Politehnica, Timisoara, 2001 
3. A. Pitea, M. Postolache, Basic Concepts of Probability and Statistics, Ed. Fair Partners, 2007 
4. R. Steyer, W.Nagel, Probability and Conditional Expectation: Fundamentals for the Empirical Sciences, Wiley, 2017 
5. C. Stoica, Uniform Asymptotic Behaviors for Skew-Evolution Semiflows on Banach Spaces, Ed. Mirton, 2010 

8.5 Conţinut Laborator Metode de 

predare Observaţii 

8.6 Bibliografie Laborator  

8.7 Conţinut Proiect Metode de 

predare Observaţii 

8.8 Bibliografie Proiect  

  
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei (acolo unde este cazul) 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara și străinătate. Pentru 

adaptarea la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întalniri cu reprezentaţi ai mediului de afaceri și 

cu profesori de matematică din învăţământul preuniversitar. 



  
10. Evaluare (acolo unde este cazul) 

Tip 
activitate 

Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din 

nota finală 

10.1. 
Curs 

- corectitudinea și completitudinea notiunilor asimilate; 

- o înţelegere de ansamblu a importanţei disciplinei 

studiate şi a legăturii cu celalalte discipline 

fundamentale - coerenţa logică; - gradul de asimilare a 

limbajului de specialitate; - criterii ce vizeaza aspectele 

atitudinale: conștiinciozitatea, interesul pentru studiul 

individual. 

Evaluare orala (finală în 

sesiunea de examene): 

Expunerea liberă a 

studentului; - Conversaţia 

de evaluare; - 

Chestionare orală. 

Verificare pe parcurs: 

examen partial scris 

Participarea activă la 

cursuri. 

50% 

10.2. 

Seminar 

- capacitatea de a opera cu cunoștinţe abstracte; 

capacitatea de aplicare în practică; - criterii ce vizeaza 

aspectele atitudinale: conștiinciozitatea, interesul 

pentru studiul individual. 

Lucrări scrise curente: 

teme, proiecte. Evaluare 

scrisa finală (în sesiunea 

de examene) Participare 

activă la seminarii. 50% 
10.3. 
Laborator 

   

10.4. 
Proiect 

   

10.5 Standard minim de performanţă  

Standard minim de performanţă: însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază si aplicarea acestora in rezolvarea unei 

aplicaţii simple. 

 

Data completării: Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

21.09.2020 Prof. dr. Codruța Simona Stoica Prof. dr. Codruța Simona Stoica 

   

Data avizării în departament 

25.09.2020 

DIRECTOR DEPARTAMENT   
Lector dr. Lorena-Camelia Popa 

DECAN 
Conf.univ.dr.Marius-Lucian TOMESCU 

 



 

FIȘA DISCIPLINEI 

  

1. Date despre Program 

1.1. Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD 

1.2. Facultatea de Ştiințe Exacte 

1.3. Departamentul Departamentul de Matematică-Informatică 

1.4. Domeniul de studii Matematică 

1.5. Anul universitar 2020-2021 

1.6. Ciclul de studii Licenţă 

1.7. Specializarea / Programul de 

studii 

Matematică informatică 

1.8. Forma de învățământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

  

2. Date despre Disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei GlCS5O02 Analiză numerică 

2.2. Titular Plan învățământ dr. Deac Dan-Stelian 

2.3. Asistent drd. Gavrilă Bogdana-Tania 

2.4. Anul de studiu 3 

2.5. Semestrul 1 

2.6. Tipul de evaluare ES 

2.7. Regimul disciplinei Ob 

  

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână 4 

3.2. Ore de curs pe săptămână 2 

3.3. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe săptămână 2 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 56 

3.5. Ore de curs pe semestru 28 

3.6. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe semestru 28 

Distribuţia fondului de timp [Ore] 



3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 28 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice 

de specialitate şi pe teren 9 

3.4.3. Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 28 

3.4.4. Tutoriat 4 

3.4.5. Examinări 4 

3.4.6. Alte activități ... 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.Precondiţii de curriculum 

Analiză matematică pe ℝ și ℝ, Analiză reală, Analiză complex, Algebră 

lineară, Geometrie analitică, Geometrie diferențială, Ecuații diferențiale, 

Ecuații cu derivate parțiale, Programare orientată pe obiecte 

4.2.Precondiţii de competenţe Operare pe calculator, redactare texte cu Microsoft Word. 

  

5. Condiţii necesare (acolo unde este cazul) 

5.1. Condiţii de desfăşurare a cursului Videoproiector, tablă, calculatoare cu Mathcad instalat 

5.2. Condiţii de desfășurare a seminarului Videoproiector, tablă, calculatoare cu Mathcad instalat 

5.3. Condiţii de desfășurare a laboratorului  

5.4. Condiţii de desfășurare a proiectului  

  

6. Competenţele specifice acumulate (acolo unde este cazul) 

6.1. 

Competenţe 

profesionale 

C1. Operarea cu noțiuni și metode matematice. 

C2. Prelucrarea matematică a datelor, analiza și interpretarea unor fenomene și procese. 

C3. Elaborarea și analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor. 

6.2. 

Competenţe 

transversale 

CT1. Aplicarea regulilor de muncă riguroasă și eficientă, manifestarea unor atitudini 

responsabile față de domeniul stiintific și didactic, pentru valorificarea optimă și creativă 

a propriului potențial în situații specifice, cu respectarea principiilor și a normelor de 

etică profesională. 

CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare 

profesională asistată, atât în limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională. 

  

7. Obiectivele disciplinei (acolo unde este cazul) 

7.1. 

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Formarea deprinderilor de calcul matematic, de modelare matematică, de rezolvări de 

ecuații diferențiale, de programare a metodelor numerice, de simulare matematică a 

fenomenelor. 

7.2. 

Obiectivele 

specifice 

Aceste abilități sunt necesare pentru a putea face în cercetarea științifică. Cunoștiințele se 

pot folosi în ciclurile de studii de master și doctorat, la discipline ca: proiectarea asistată, 

calcul de rezistență, modelare și simulare matematică. 

  

8. Conţinuturi (acolo unde este cazul) 

 

8.1 Conţinut Curs Metode de predare Observaţii 

1. Fereastra și meniuri Mathcad 

 expunerea 

interactivă conversaţia euristică  expunerea 

interactivă conversaţia euristică 

2 ore 

2. Paletele Mathcad 
 expunerea 

interactivă exemplificarea 4 ore 



3. Calcul de expresii matematice  expunerea 

interactivă ,problematizarea modelarea 

4 ore 

4. Reprezentări de funcții 2D 
 expunerea 

interactivă exemplificarea 
2 ore 

5. Reprezentări de funcții 3D 
 expunerea 

interactivă exemplificarea 
2 ore 

6. Rezolvări de sisteme lineare, probleme de 

programare matematică 

 expunerea 

interactivă problematizarea exemplificarea 2 ore 

7. Rezolvări de ecuații algebrice 
 expunerea 

interactivă problematizarea exemplificarea 2 ore 

8. Rezolvări de ecuații transcendente și 

sisteme neliniare 

 expunerea 

interactivă problematizarea exemplificarea 2 ore 

9. Interpolarea și extrapolarea 
 expunerea 

interactivă problematizarea exemplificarea 2 ore 

10. Operații cu matrici 
 expunera 

interactivă exemplificarea 
2 ore 

11. Aplicații ale calculului diferențial 
 expunerea 

interactivă problematizarea exemplificarea 2 ore 

12. Rezolvarea numerică a ecuațiilor 

diferențiale 

 expunerea 

interactivă exemplificarea 
2 ore 

8.2 Bibliografie Curs   

1. Cira, O., Lecții de Mathcad 2001, Ed. Albastră, Cluj-Napoca, 2003-2005 (2 ediții) 

2. Cira O., Aplicații, probleme și exerciții rezolvate cu Mathcad-ul, Ed. MatrixRom, București 2010 

3. Jalobeanu C., Introducere in analiza numerica - teorie, algoritmi, aplicatii,Editura Albastra, Cluj-

Napoca, 2009 

4. ***, Getting Started Guide, Mathcad 15.0, Parametric Technology Corporation, 140 Kendrick 

Street, Needham, MA 02494 USA, June 2010 

5. ***, Mathcad Prime 1.0 Migration Guide, Parametric Technology Corporation, 140 Kendrick Street, 

Needham, MA 02494 USA, December 2010 

6. ***, Mathcad Prime 2.0 Curriculum Guide, Parametric Technology Corporation, 140 Kendrick 

Street, Needham, MA 

02494 USA, August 2012 

7. htpp://www.ptc.com/products/ptc-university/ 

8. https://www.instructables.com/Mathcad-Basics/ 

9. https://www.pdfdrive.com/mathcad-books.html 

8.3 Conţinut Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Fereastra și meniuri Mathcad  exerciţiul dezbatarea 2 ore 

2. Paletele Mathcad 
 exerciţiul  

aplicaţia 
4 ore 

3. Calcul de expresii matematice 
 aplicaţia  

exercițiul 
4 ore 

4. Reprezentări de funcții 2D 
 exerciţiul  

aplicaţia 
2 ore 

5. Reprezentări de funcții 3D  aplicaţia modelarea 2 ore 

6. Rezolvări de sisteme lineare, probleme de 

programare matematică 

 aplicaţia  

exercițiul 
2 ore 

7. Rezolvări de ecuații algebrice 
 aplicaţia  

exercițiul 2 ore 

8. Rezolvări de ecuații transcendente și 

sisteme neliniare 

 aplicaţia  

exercițiul 2 ore 

9. Interpolarea și extrapolarea 
 aplicaţia  

exercițiul 
2 ore 

10. Operații cu matrici 
 aplicaţia  

exercițiul 2 ore 



11. Aplicații ale calculului diferențial 
 aplicaţia  

exercițiul 
2 ore 

12. Rezolvarea numerică a ecuațiilor 

diferențiale 

 aplicaţia  

exercițiul 
2 ore 

8.4 Bibliografie Seminar  

1. Cira, O., Lecții de Mathcad 2001, Ed. Albastră, Cluj-Napoca, 2003-2005 (2 ediții) 

2. Cira O., Aplicații, probleme și exerciții rezolvate cu Mathcad-ul, Ed. MatrixRom, București 2010 

3. Jalobeanu C., Introducere in analiza numerica - teorie, algoritmi, aplicatii,Editura Albastra, Cluj-

Napoca, 2009 

4. ***, Getting Started Guide, Mathcad 15.0, Parametric Technology Corporation, 140 Kendrick 

Street, Needham, MA 02494 USA, June 2010 

5. ***, Mathcad Prime 1.0 Migration Guide, Parametric Technology Corporation, 140 Kendrick Street, 

Needham, MA 02494 USA, December 2010 

6. ***, Mathcad Prime 2.0 Curriculum Guide, Parametric Technology Corporation, 140 Kendrick 

Street, Needham, MA 

02494 USA, August 2012 

7. htpp://www.ptc.com/products/ptc-university/ 

8. https://www.instructables.com/Mathcad-Basics/ 

9. https://www.pdfdrive.com/mathcad-books.html 

8.5 Conţinut Laborator Metode de predare Observaţii 

8.6 Bibliografie Laborator  

8.7 Conţinut Proiect Metode de predare Observaţii 

8.8 Bibliografie Proiect  

  

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei (acolo unde este cazul) 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu conţinutul disciplinelor similare din alte centre 

universitare din ţară şi din străinătate. Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a 

conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri atât cu angajatori - reprezentaţi ai mediului de afaceri cât şi 

cu profesori de matematică şi informatică din învăţământul preuniversitar arădean. 

10. Evaluare (acolo unde este cazul) 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din 

nota finală 

10.1.Curs 

 corectitudinea şi completitudinea 

cunoştinţelor coerenţa logică   

gradul de asimilare a limbajului de 

specialitate  conştiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

 Expunerea liberă a 

studentului 

 Conversaţia de evaluare  

Chestionare orală 

 Participarea activă la cursuri. 

50% 

10% 

10.2. Seminar 

 capacitatea de a opera cu cunoştinţele 

asimilate; conştiinciozitatea, interesul 

pentru studiu 

Evaluarea unui proiect pe 

parcurs Participarea activă 

la aplicaţiile de laborator 

30% 

10% 

10.3.Laborator    

10.4.Proiect    

10.5 Standard minim de performanţă Însuşirea conceptelor fundamentale, utilizarea limbajului de specialitate, 

realizarea unei aplicaţii simple 

Data completării: Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

21.09.2020 Lect. dr. Dan-Stelian Deac Asist. drd. Bogdana-Tania Gavrilă 

   

Data avizării în departament 

25.09.2020 

DIRECTOR DEPARTAMENT   
Lector dr. Lorena-Camelia Popa 

DECAN 
Conf.univ.dr.Marius-Lucian TOMESCU 

 



 

FIȘA DISCIPLINEI 

  
1. Date despre Program 

1.1. Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD 

1.2. Facultatea de Ştiințe Exacte 

1.3. Departamentul Departamentul de Matematică-Informatică 

1.4. Domeniul de studii Matematică 

1.5. Anul universitar 2020-2021 

1.6. Ciclul de studii Licenţă 

1.7. Specializarea / Programul de studii Matematică informatică 

1.8. Forma de învățământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

  
2. Date despre Disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei GlCS5O03 Analiză funcțională 1 

2.2. Titular Plan învățământ dr. Gaşpar Octavian Păstorel 

2.3. Asistent dr. Gaşpar Octavian Păstorel 

2.4. Anul de studiu 3 

2.5. Semestrul 5 

2.6. Tipul de evaluare ES 

2.7. Regimul disciplinei Ob 

  
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână 4 

3.2. Ore de curs pe săptămână 2 

3.3. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe săptămână 2 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 56 

3.5. Ore de curs pe semestru 28 

3.6. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe semestru 28 



Distribuţia fondului de timp [Ore] 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 24 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de 

specialitate şi pe teren 10 

3.4.3. Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 25 

3.4.4. Tutoriat 6 

3.4.5. Examinări 4 

3.4.6. Alte activități ... 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. 
Precondiţii de 

curriculum 

Analiză matematică pe R, Analiză matematică pe Rn , Topologie generală, Analiză reală. Analiză 

complexă 

4.2. 
Precondiţii de 

competenţe 

C1. Operarea cu noțiuni și metode matematice; 
CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale și a resurselor de comunicare și formare 

profesională asistată, atât în limba româna, cât și într-o limbă de circulaţie internațională. 

  
5. Condiţii necesare (acolo unde este cazul) 

5.1. Condiţii de desfăşurare a cursului Sală de curs, dotată cu tablă mare (opțional videoproiector) 

5.2. Condiţii de desfășurare a seminarului Sală de seminar, dotată cu tablă 

5.3. Condiţii de desfășurare a laboratorului  

5.4. Condiţii de desfășurare a proiectului  

  
6. Competenţele specifice acumulate (acolo unde este cazul) 

6.1. 
Competenţe 

profesionale 

C1. Operarea cu noțiuni și metode matematice. 
C2. Prelucrarea matematică a datelor, analiza și interpretarea unor fenomene și procese. 
C4. Conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene. 

6.2. 
Competenţe 

transversale 

CT1. Aplicarea regulilor de muncă riguroasă și eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile faţă 

de domeniul știinţific și didactic, pentru valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în situaţii 

specifice, cu respectarea principiilor și a normelor de etică profesională. 
CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale și a resurselor de comunicare și formare profesională 

asistată, atât în limba româna, cât și într-o limbă de circulaţie internațională. 

  
7. Obiectivele disciplinei (acolo unde este cazul) 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei Utilizarea bazelor teoretice ale matematicii și ale modelelor formale 

7.2. Obiectivele specifice 

1. Cunoașterea structurii analitice a spațiilor Banach și a conceptelor de dualitate. 
2. Asimilarea principiilor fundamentale din teoria operatorilor pe spații Bnach și 

ateoriei spectrale. 
3. Însușirea unor raționamente abstracte de analiză și geometrie a spațiilor 

Hilbert.4. Aplicarea principiilor de baza privind dualitatea și teoria operatorilor la 

modele funcționale concrete. 

  
8. Conţinuturi (acolo unde este cazul) 

8.1 Conţinut Curs Metode de predare Observaţii 

1. Spații liniare și subspații, spații cît, subspații maximale și 

funcționale liniare. 

Expunerea la tabla 

și/sau cu 

retroproiector; 

Exemplificarea 

noțiunilor introduse 
1 curs - 2ore 



2. Teorema Hahn – Banach. 

Expunerea la tabla 

și/sau cu 

retroproiector; 

Exemplificarea 

noțiunilor introduse 
1 curs - 2ore 

3. Topologii metrice si semimetrice. Completitudine si lema lui 

Baire. 

Expunerea la tabla 

și/sau cu retroproiector; 

Exemplificarea 

noțiunilor introduse 

1 curs - 2ore 

 

4. Spații normate (Banach). Dualul topologic. 

Expunerea la tabla 

și/sau cu 

retroproiector; 

Exemplificarea 

noțiunilor introduse 
2 cursuri - 4 ore 

5. Operatori liniari și continuui între spații normate. 

Expunerea la tabla 

și/sau cu 

retroproiector; 

Exemplificarea 

noțiunilor introduse 
1 curs - 2ore 

6. Principiul graficului închis și principiul mărginirii uniforme. 

Teorema Banach-Steinhauss. 

Expunerea la tabla 

și/sau cu 

retroproiector; 

Exemplificarea 

noțiunilor introduse 
1 curs - 2ore 

7. Principiul aplicației deschise și principiul lui Banach de 

inversare. 

Expunerea la tabla 

și/sau cu 

retroproiector; 

Exemplificarea 

noțiunilor introduse 
1 curs - 2ore 

8. Spații Hilbert. Ortogonalitate, teorema proiecției și teorema 

lui Riesz. Operatorul adjunct. 

Expunerea la tabla 

și/sau cu 

retroproiector; 

Exemplificarea 

noțiunilor introduse 
2 cursuri - 4 ore 

9. Operatori între spații Hilbert. 

Expunerea la tabla 

și/sau cu 

retroproiector; 

Exemplificarea 

noțiunilor introduse 
1 curs - 2ore 

10. Baze ortonormate în spații Hilbert. Coeficienți Fourier 

abstracți. Spații cu nucleu reproducător. 

Expunerea la tabla 

și/sau cu 

retroproiector; 

Exemplificarea 

noțiunilor introduse 
1 curs - 2ore 

11. Spectrul și mulțimea rezolventă a operatorilor pe spații 

Hilbert. Raza spectrală și funcția rezolventă. Spectrul 

operatorilor autoadjuncți și compacți. 

Expunerea la tabla 

și/sau cu 

retroproiector; 

Exemplificarea 

noțiunilor introduse 

2 cursuri - 4 ore 

8.2 Bibliografie Curs   

1. C. Costara, D. Popa : Exercises in Functional Analysis, Springer, 2003. 
2. D. Farenick, Fundamentals of Functional Analysis, Springer International Publishing, 2016. 
3. D. Gaspar, P. Gașpar : Analiză funcțională, ediția a 2-a, Editura de Vest, Timișoara, 2009. 
4. C. Goffman, G. Pedrick : First Course in Functional Analysis, Prentice Hall, 1965. 
5. W. Rudin : Functional Analysis, 2nd edition, McGraw-Hill, 1991. 
6. V. Sunder : Functional Analysis. Spectral Theory, Birkhäuser, 1997. 

8.3 Conţinut Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Spații liniare și subspații, spații cît, subspații maximale și 

funcționale liniare. 

Expunerea la tabla 

și/sau cu 

retroproiector; 

2 ore 



Exemplificarea 

noțiunilor introduse 

2. Teorema Hahn – Banach. 

Expunerea la tabla 

și/sau cu 

retroproiector; 

Exemplificarea 

noțiunilor introduse 

2 ore 

3. Topologii metrice si semimetrice. Completitudine si lema lui 

Baire. 
Expunerea la tabla 

și/sau cu 

retroproiector; 

Exemplificarea 

noțiunilor introduse 

2 ore 

4. Spații normate (Banach). Dualul topologic 

Expunerea la tabla 

și/sau cu 

retroproiector; 

Exemplificarea 

noțiunilor introduse 

4 ore 

5. Operatori liniari și continuui între spații normate. 

Expunerea la tabla 

și/sau cu 

retroproiector; 

Exemplificarea 

noțiunilor introduse 

2 ore 

6. Principiul graficului închis și principiul mărginirii uniforme. 

Teorema Banach-Steinhauss. 

Expunerea la tabla 

și/sau cu 

retroproiector; 

Exemplificarea 

noțiunilor introduse 
2 ore 

7. Principiul aplicației deschise și principiul lui Banach de 

inversare. 

Expunerea la tabla 

și/sau cu 

retroproiector; 

Exemplificarea 

noțiunilor introduse 

2 ore 

8. Spații Hilbert. Ortogonalitate, teorema proiecției și teorema 

lui Riesz. Operatorul adjunct. 

Expunerea la tabla 

și/sau cu 

retroproiector; 

Exemplificarea 

noțiunilor introduse 
4 ore 

9. Operatori între spații Hilbert. 

Expunerea la tabla 

și/sau cu 

retroproiector; 

Exemplificarea 

noțiunilor introduse 

2 ore 

10. Baze ortonormate în spații Hilbert. Coeficienți Fourier 

abstracți. Spații cu nucleu reproducător. 

Expunerea la tabla 

și/sau cu 

retroproiector; 

Exemplificarea 

noțiunilor introduse 

2 ore 

11. Spectrul și mulțimea rezolventă a operatorilor pe spații 

Hilbert. Raza spectrală și funcția rezolventă. Spectrul 

operatorilor autoadjuncți și compacți. 

Expunerea la tabla 

și/sau cu 

retroproiector; 

Exemplificarea 

noțiunilor introduse 

4 ore 

8.4 Bibliografie Seminar  

1. C. Costara, D. Popa : Exercises in Functional Analysis, Springer, 2003. 
2. D. Farenick, Fundamentals of Functional Analysis, Springer International Publishing, 2016. 
3. D. Gaspar, P. Gașpar : Analiză funcțională, ediția a 2-a, Editura de Vest, Timișoara, 2009. 
4. C. Goffman, G. Pedrick : First Course in Functional Analysis, Prentice Hall, 1965. 
5. W. Rudin : Functional Analysis, 2nd edition, McGraw-Hill, 1991. 
6. V. Sunder : Functional Analysis. Spectral Theory, Birkhäuser, 1997. 

8.5 Conţinut Laborator Metode de predare Observaţii 

8.6 Bibliografie Laborator  

8.7 Conţinut Proiect Metode de predare Observaţii 

8.8 Bibliografie Proiect  



  
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei (acolo unde este cazul) 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel al disciplinelor similare predate în centre universitare din tara și din 

străinătate. Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întalniri atât cu 

reprezentaţi ai mediului de afaceri cât și cu profesori de matematică și informatică din învăţământul preuniversitar arădean.  

10. Evaluare (acolo unde este cazul) 

Tip 
activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere din 

nota finală 

10.1. 
Curs 

- corectitudinea și completitudinea 

cunoștinţelor; - coerenţa logică; - gradul de 

asimilare a limbajului de specialitate; - 

criterii ce vizeaza aspectele atitudinale: 

conștiinciozitatea, interesul pentru studiu 

individual. 

Chestionar on-line 
Participarea activă la cursuri. 

30% 
5 % 

10.2. 

Seminar 

- capacitatea de a opera cu 

cunoștinţeleasimilate; - capacitatea de aplicare 

în practică; 
- criterii ce vizeaza aspectele 

atitudinale: conștiinciozitatea, interesul pentru 

studiu individual. 

- Evaluare periodică (lucrări, exerciții 

rezolvate independent) - Evaluare 

finală (în sesiunea de examene) 

Participare activă la seminarii. 

45 % 
respectiv 
15% 
5 % 

10.3. 
Laborator 

   

10.4. 
Proiect 

   

10.5 Standard minim de performanţă cunoașterea elementelor fundamentale de 

teorie, rezolvarea unei aplicaţii simple. 
 

 
Data completării: Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

22.09.2020 Prof. dr. Păstorel Octavian Gașpar Prof. dr. Păstorel Octavian Gașpar 

   

Data avizării în departament 

25.09.2020 

DIRECTOR DEPARTAMENT   

Lector dr. Lorena-Camelia Popa 

DECAN 

Conf.univ.dr.Marius-Lucian TOMESCU 

 



 

FIȘA DISCIPLINEI 

  

1. Date despre Program 

1.1. Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD 

1.2. Facultatea de Ştiințe Exacte 

1.3. Departamentul Departamentul de Matematică-Informatică 

1.4. Domeniul de studii Matematică 

1.5. Anul universitar 2020-2021 

1.6. Ciclul de studii Licenţă 

1.7. Specializarea / Programul de 

studii 

Matematică informatică 

1.8. Forma de învățământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

  

2. Date despre Disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei GlCS5O04 Inteligență artificială 

2.2. Titular Plan învățământ dr. Dziţac Ioan 

2.3. Asistent drd. Crăciun Mihaela Daciana 

2.4. Anul de studiu 3 

2.5. Semestrul 1 

2.6. Tipul de evaluare ES 

2.7. Regimul disciplinei Ob 

  

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână 4 

3.2. Ore de curs pe săptămână 2 

3.3. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe săptămână 2 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 56 

3.5. Ore de curs pe semestru 28 

3.6. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe semestru 28 



 Distribuţia fondului de timp 

[Ore] 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 69 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice 

de specialitate şi pe teren 0 

3.4.3. Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 0 

3.4.4. Tutoriat 0 

3.4.5. Examinări 0 

3.4.6. Alte activități ... 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. Precondiţii de curriculum   

4.2. Precondiţii de competenţe   

  

5. Condiţii necesare (acolo unde este cazul) 

5.1. Condiţii de desfăşurare a cursului  

5.2. Condiţii de desfășurare a seminarului  

5.3. Condiţii de desfășurare a laboratorului  

5.4. Condiţii de desfășurare a proiectului  

  

6. Competenţele specifice acumulate (acolo unde este cazul) 

6.1. 

Competenţe 

profesionale 

5. Elaborarea codurilor sursa într-un limbaj de programare de nivel înalt pe baza unor 

specificații date C6. Descrierea conceptelor si metodelor utilizate în dezvoltarea aplicatiilor 

informatice. 

6.2. 

Competenţe 

transversale 

CT2. Desfășurarea eficienta și eficace a activităţilor organizate în echipă. 

CT3. Utilizarea eficienta a surselor informaţionale și a resurselor de comunicare și 

formare profesională asistată, atât în limba româna, cât și într-o limba de circulaţie 

internațională. 

  

7. Obiectivele disciplinei (acolo unde este cazul) 

7.1. 

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Cunoaşterea problematicii generale a inteligenţei artificiale, precum şi noţiuni introductive 

în principalele sale domenii de cercetare: sisteme inteligente bazate cunoştinţe, sisteme 

expert bazate pe reguli, sisteme fuzzy, reţele neurale, algoritmi genetici şi calcul evolutiv, 

sisteme inteligente hibride, data mining etc. 

7.2. 

Obiectivele 

specifice 

Pentru promovarea examenului studenţii trebuie să cunoască problematica generală IA, să 

fie capabili să întocmească şi să prezinte un referat bazat o documentaţie bibliografică a 

unui subdomeniu IA şi să scrie un program simplu în Prolog. 

  

8. Conţinuturi (acolo unde este cazul) 

8.1 Conţinut Curs Metode de predare Observaţii 



1. Obiectul şi domeniile inteligenţei artificiale. 

Inteligenţa artificială vs. inteligenţa naturală (4 ore) 

2. Limbaje pentru programare logică (4 ore) 3. 

Elemente de logică fuzzy (4 ore) 4. Sisteme 

informatice bazate pe cunoştinţe (4 ore) 5. Agenţi 

inteligenţi (4 ore) 6. Reţele neurale (4 ore) 7. Noţiuni 

de calcul natural. Calcul evolutiv. Algoritmi genetici 

(4 ore) 

Se vor folosi: 

expunerea interactivă, 

problematizarea, studiu 

de caz. Se va utiliza 

tabla si marker, 

Internetul şi platforma 

Moodle Se vor da teste 

grilă pe parcursul 

semestrului 

Cursul se va ţine online, cu 

acces direct la resursele web 

ale platformei Moodle, iar 

pentru expunere se va utiliza 

BigBlueButton sau Zoom. 

8.2 Bibliografie Curs   

1. Andonie, R.; Caţaron, A. Inteligenţa computaţională, Ed. Univ. Transilvania din Braşov, 2002. 

2. Dziţac, I. Inteligenţă artificială, Ed. Univ. „Aurel Vlaicu” Arad, 2008. 

3. Dzitac, I. Soft Computing for Decision Making, Habilitation Thesis, Alexandru Ioan Cuza University 

of Iasi, 2019. 4. Dzitac, I.; Bărbat, B. Artificial Intelligence + Distributed Systems = Agents , International 

Journal of Computers Communications & Control, ISSN 1841-9836, 4(1):17-26, 2009. 

5. Dzitac I., Filip F.G., Manolescu M.J., Fuzzy Logic Is Not Fuzzy: World-renowned Computer 

Scientist Lotfi A. Zadeh,International Journal of Computers Communications & Control, ISSN 1841-9836, 

12(6), 748-789, DEC 2017. 

6. Dzitac I., Moisil I., Advanced AI Techniques for Web Mining, Proc. of MAMECTIS '08, ISSN 1790-

2769, pp. 343-346,2008 

7. Dzitac I.,Vesselenyi T., Tarca R. C., Identification of ERD using Fuzzy Inference Systems for Brain-

Computer Interface,International Journal of Computers Communications & Control, Special Issue on 

Fuzzy Sets and Systems, Vol.6, No.3, pp. 

403-417, 2011 (Article WOS:000294513700003). 

8. Dzitac S., Felea I., Dzitac I.,Vesselenyi T., An Application of Neuro-Fuzzy Modelling to Prediction of 

some Incidence inan Electrical Energy Distribution Center, International Journal of Computers 

Communications & Control, ISSN 18419836., Vol.3, No.S, pp. 287-292, 2008 (Article 

WOS:000257497600043). 

9. Pop, B.,;Dzitac, I. On a Fuzzy Approach to Solving Multiple Criteria Fractional Programming 

Problem, International 

Journal of Computers Communications & Control, ISSN 1841-9836, Vol.1, No. S, pp. 381-385, 2006 

10. Nădăban, S.; Dzitac, S.; Dzitac, I. Fuzzy TOPSIS: A General View, Procedia Computer Science, 

Volume 91, Pages823831, 2016. 

11. Negulescu, S. C.; Dzitac, I.; Lascu, A. E., Synthetic Genes for Artificial Ants. Diversity in Ant Colony 

OptimizationAlgorithms, International Journal of Computers Communications & Control, ISSN 1841-

9836, Vol.5, No.2, pp. 216-223, 2010 (Article WOS 000275741400008). 

12. Negulescu A.E., Negulescu S., Dzitac I.,Balancing Between Exploration and Exploitation in ACO, 

International Journalof Computers Communications & Control, 12(2), 265-275, 2017. 

13. Russel, S.J.; Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Modified May 26, 2016 

http://aima.cs.berkeley.edu/ 

14. Secui, D.C., Dzitac, S., Bendea, G.V.; Dzitac, I.,An ACO Algorithm for Optimal Capacitor Banks 

Placement in PowerDistribution Networks, Studies in Informatics and Control,ISSN 1220-1766, Vol.18, 

No.4, pp. 305-314, 2009 (Article WOS:000272759700002). 

15. Stanojevic, B.; Dzitac, I.; Dzitac, S., On the ratio of fuzzy numbers exact membership function 

computation and applications to decision making, Technological and Economic Development of 

Economy,ISSN:2029-4913, Vol.21, No.5, pp. 

815-832, 2015. (Article WOS:000361984500009) 

16. Vesselenyi, T.; Dzitac, I.; Dzitac, S.; Hora, C.; Porumb, C., Preliminary Issues On Brain -Machine 

Contextual Communication Structure Development, SOFA 2009, IEEE Proceedings, ISBN 978-1-4244-

5054-1, pp. 35-40, 2009. 

17. Vesselenyi, T. Dzitac, S.; Dzitac, I.; Manolescu, M.-J. Fuzzy and Neural Controllers for a Pneumatic 

Actuator,International Journalof Computers Communications & Control, ISSN 1841-9836, Vol.2, No.4, 

pp. 375-387, 2007 18. Zadeh, L.A. A New Frontier in Computation- Computation with Information 

Described in Natural Language (slides in PPT). 

19. Zadeh, L.A.; Tufis, D.; Filip, F.G.; Dzitac, I. (eds.), From Natural Language to Soft Computing: New 

Paradigms inArtificial Intelligence, Editing House of Romanian Academy, ISBN: 978-973-27-1678-6, 2008. 

20. https://waymo.com/ 

21. https://deepmind.com/ 

22. https://en.wikipedia.org/wiki/AlphaZero 

23. https://www.hansonrobotics.com/sophia/ 

8.3 Conţinut Seminar Metode de predare Observaţii 



1. Paradigma programării declarative (2 ore) 2. 

Structura unui program (2 ore) 3. Sintaxa datelor (2 

ore) 4. Mecanismul de operare (2 ore) 5. Predicate 

predefinite (2 ore) 6. Negaţia în PROLOG (2 ore) 7. 

Rezolvări de probleme cu PROLOG (16 ore) 

Limbajul Prolog este 

instalat în Lab. 38 şi se 

va lucra direct prin 

exemplificare şi rularea 

secvenţelor/programelor 

pe calculator. 

Prezenţa la laborator a unui 

student trebuie să fie de 

minim 50%. 

8.4 Bibliografie Seminar https://www.swi-

prolog.org/ 

8.5 Conţinut Laborator Metode de predare Observaţii 

8.6 Bibliografie Laborator  

8.7 Conţinut Proiect Metode de predare Observaţii 

8.8 Bibliografie Proiect  

  

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei (acolo unde este cazul) 

Produsele informatice moderne, atât cele software cât şi cele hardware, stau sub 

influenţa tot mai mare a inteligenţei artificiale. Conţinuturile disciplinei au în vedere 

ca absolvenţii acestui curs să posede cunoştinţele de bază care să le permită utilizarea 

unor astfel produse. 

10. Evaluare (acolo unde este cazul) 

Tip activitate 
Criterii de evaluare Metode de evaluare 

10.1. Curs 

Verificarea cunosţinţelor despre 

principalele produse ale inteligenţei 

artificiale 

Referat (40%) + Test online 

(30%) 

10.2. Seminar 
Verficarea elementelor de bază ale 

programarii declarative 

Program scris şi rulat în 

Prolog 

10.3. Laborator   

10.4. Proiect   

10.5 Standard minim de performan  

Studentul să posede cunoştinţe generale despre problematica şi aplicaţiile de bază ale inteligenţei artificiale şi 

paradigma programării declarative. Nota minimă la fiecare din cele trei probe (referat, test, program) trebuie să 

fie 5(cinci). 

 

Data completării: Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

21.09.2020 Prof. dr. Ioan Dzitac Asist. drd. Mihaela Daciana Crăciun 

   

Data avizării în departament 

25.09.2020 

DIRECTOR DEPARTAMENT   
Lector dr. Lorena-Camelia Popa 

DECAN 
Conf.univ.dr.Marius-Lucian TOMESCU 

 



 

FIȘA DISCIPLINEI 

  
1. Date despre Program 

1.1. Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD 

1.2. Facultatea de Ştiințe Exacte 

1.3. Departamentul Departamentul de Matematică-Informatică 

1.4. Domeniul de studii Matematică 

1.5. Anul universitar 2020-2021 

1.6. Ciclul de studii Licenţă 

1.7. Specializarea / Programul de studii Matematică informatică 

1.8. Forma de învățământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

  
2. Date despre Disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei GlCC5O05 Redactare și comunicare științifică și profesională 

2.2. Titular Plan învățământ dr. Dziţac Ioan 

2.3. Asistent drd. Gavrilă Bogdana-Tania 

2.4. Anul de studiu 3 

2.5. Semestrul 1 

2.6. Tipul de evaluare ES 

2.7. Regimul disciplinei Ob 

  
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 

3.2. Ore de curs pe săptămână 2 

3.3. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe săptămână 1 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 42 

3.5. Ore de curs pe semestru 28 

3.6. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe semestru 14 



 Distribuţia fondului de timp [Ore] 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 83 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de 

specialitate şi pe teren 0 

3.4.3. Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 0 

3.4.4. Tutoriat 0 

3.4.5. Examinări 0 

3.4.6. Alte activități ... 0 

3.7. Total ore studiu individual 83 

 3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite 5  

  
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

  

4.1. Precondiţii de curriculum   

4.2. Precondiţii de competenţe   

  
5. Condiţii necesare (acolo unde este cazul) 

5.1. Condiţii de desfăşurare a cursului  

5.2. Condiţii de desfășurare a seminarului  

5.3. Condiţii de desfășurare a laboratorului  

5.4. Condiţii de desfășurare a proiectului  

  
6. Competenţele specifice acumulate (acolo unde este cazul) 

6.1. 
Competenţe 

profesionale 

C3. Utilizarea instrumentelor informatice în context interdisciplinar: formarea deprinderilor de 

redactare a unui text științific 

6.2. 
Competenţe 

transversale 

CT1. Aplicarea regulilor de muncă organizată și eficientă a unor atitudini responsabile față de domeniul 

didactic și științific, pentru valorificarea creativă a propriului potențial cu respectarea principilor și a 

normelor de etică profesională 
CT3. Utilizarea unor metode și tehnici eficiente de învățare, informare, cercetare și dezvoltare a 

capacităților de valorificare a cunoștințelor, de adaptare la cerințele unor societăți dinamice și de 

comunicare în limba engleză. 

  
7. Obiectivele disciplinei (acolo unde este cazul) 

7.1. Obiectivul general 

al disciplinei Redactarea unui text științific în Word și LaTeX 

7.2. Obiectivele 

specifice 
Aceste abilități sunt necesare pentru a putea face în cercetarea științifică. Cunoștiințele se pot 

folosi în ciclurile de studii de master și doctorat. 

  
8. Conţinuturi (acolo unde este cazul) 

8.1 Conţinut Curs Metode de predare Observaţii 

Editoare de texte TeX și LATEX. Istoric Fișierele de intrare 

Formatul unui document Formarea textului Medii Formule 

matematice Box-uri, spații și lungimi Alte tipuri de documente 

 expunerea 
interactivă 

problematizarea 

exemplificarea 

In paralel se va utiliza redactare in 
MS-Word. 



Grafice și imagini LATEX AMS-LATEX Pachetul din grupul tools 

Pachete de grafică Corpuri flotante 

8.2 Bibliografie Curs     

8.3 Conţinut Seminar Metode de predare Observaţii 

Editoare de texte TeX și LATEX. Istoric Fișierele de intrare 

Formatul unui document Formarea textului Medii Formule 

matematice Box-uri, spații și lungimi Alte tipuri de documente 

Grafice și imagini LATEX AMS-LATEX Pachetul din grupul 

tools Pachete de grafică Corpuri flotante 7. M. Budiu, LaTeX un 

system de tehnoredactare pentru matematica, 2000 

Exercitii practice In paralel se va utiliza redactare in 
MS-Word. 

8.4 Bibliografie Seminar    

8.5 Conţinut Laborator Metode de predare Observaţii 

8.6 Bibliografie Laborator    

8.7 Conţinut Proiect Metode de predare Observaţii 

8.8 Bibliografie Proiect    

  
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei (acolo unde este cazul) 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu conţinutul disciplinelor similare din alte centre universitare din ţară şi din 

străinătate. Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri atât cu 

angajatori - reprezentaţi ai mediului de afaceri cât şi cu profesori de matematică şi informatică din învăţământul 

preuniversitar arădean. 

10. Evaluare (acolo unde este cazul) 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota 

finală 

10.1.Curs Referate cu exemplificari 

-Corectitudinea și completitudinea cunoștințelor din 

expunerea liberă a studentului -Coerența logică din 

conversație de evaluare 
-Gradul de asimilare a limbajului de specialitate 

prin chestionare orală 

60% 

10.2. Seminar 

 Criterii de evaluare 

scrisă, referate și 

abilitatea de redactare a 

unui text științific 

-Conștiinciozitatea, - Interesul pentru studio 

individual, - Modul de elaborarea a unui referat 

științific 
40% 

10.3.Laborator    

10.4.Proiect    

10.5 Standard minim de performanţă  Însuşirea conceptelor fundamentale, utilizarea limbajului de 

specialitate, realizarea unei aplicaţii simple 
 

Data completării: Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

21.09.2020 Prof. dr. Ioan Dzitac Asist. drd. Bogdana-Tania Gavrilă 

   

Data avizării în departament 

25.09.2020 

DIRECTOR DEPARTAMENT   
Lector dr. Lorena-Camelia Popa 

DECAN 
Conf.univ.dr.Marius-Lucian TOMESCU 

 



 

FIȘA DISCIPLINEI 

  
1. Date despre Program 

1.1. Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD 

1.2. Facultatea de Ştiințe Exacte 

1.3. Departamentul Departamentul de Matematică-Informatică 

1.4. Domeniul de studii Matematică 

1.5. Anul universitar 2020-2021 

1.6. Ciclul de studii Licenţă 

1.7. Specializarea / Programul de studii Matematică informatică 

1.8. Forma de învățământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

  
2. Date despre Disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei GlCC5A09 Cercetări operaționale 

2.2. Titular Plan învățământ dr. Cristescu Gabriela 

2.3. Asistent dr. Cristescu Gabriela 

2.4. Anul de studiu 3 

2.5. Semestrul 1 

2.6. Tipul de evaluare ES 

2.7. Regimul disciplinei Op 

  
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 

3.2. Ore de curs pe săptămână 2 

3.3. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe săptămână 1 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 42 

3.5. Ore de curs pe semestru 28 

3.6. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe semestru 14 



 Distribuţia fondului de timp [Ore] 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 83 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de 

specialitate şi pe teren 0 

3.4.3. Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 0 

3.4.4. Tutoriat 0 

3.4.5. Examinări 0 

3.4.6. Alte activități ... 0 

3.7. Total ore studiu individual 83 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de credite 5 

  
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. Precondiţii de curriculum Analiză matematică pe R^n, Algebră liniară, Teoria grafurilor 

4.2. Precondiţii de competenţe Calculul derivatelor şi integralelor pentru funcţiile de una si de mai multe variabile reale. 

Rezolvare algebrica si grafica a sistemelor liniare de ecuatii si inecuatii. 
  
5. Condiţii necesare (acolo unde este cazul) 

5.1. Condiţii de desfăşurare a cursului 
Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector şi software adecvat – Power 

Point, Word, 
Mathlab, Acces internet-conturi în platforma https://core.uav.ro 

5.2. Condiţii de desfășurare a seminarului Sală de laborator, dotată corespunzător: calculatoare, reţea, Power Point, 

Mathlab, Acces internet-conturi în platforma https://core.uav.ro 

5.3. Condiţii de desfășurare a laboratorului  

5.4. Condiţii de desfășurare a proiectului  

  
6. Competenţele specifice acumulate (acolo unde este cazul) 

6.1. 
Competenţe 

profesionale 

C1. Operarea cu noțiuni și metode matematice. 
C2. Prelucrarea matematică a datelor, analiza şi interpretarea unor fenomene și procese. 
C4. Conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene. 

6.2. 
Competenţe 

transversale 

CT1. Aplicarea regulilor de munca riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile faţă 

de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţii 

specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etica profesională. 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă. 
CT3. Utilizarea eficienta a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională 

asistată, atât în limba româna, cât şi într-o limba de circulaţie internaţională. 

  
7. Obiectivele disciplinei (acolo unde este cazul) 

7.1. 

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

- Studentul să cunoască noțiunile de bază de cercetări operaţionale şi să înţeleagă modelarea 

problemelorstandard celor mai importante. 
- Studentul să fie apt să modeleze matematic unele probleme practice de optimizare. 
- Studentul să fie apt să aplice algoritmi de optimizare în probleme practice. 

7.2. 
Obiectivele 

specifice 

- Studentul este capabil să demonstreze că a înţeles noţiuni şi procedee de programare liniară, cu una 

saumai multe funcţii obiectiv şi de programare dinamică. Studentul este capabil să aplice algoritmul simplex, 

metoda potenţialelor, metode de reducere la o singură funcţie de sinteză şi teoremele clasice de extremum din 

analiza matematică la determinarea punctelor de optim în cazul unor clase de probleme de optimizare. 
- Studentul este capabil să aplice corect metodele şi principiile de bază în rezolvarea problemelor de 

programare liniară. 
- Studentul este capabil să recunoască principalele clase/tipuri de probleme de programare liniară şi 

săselecteze metodele şi tehnicile adecvate pentru rezolvarea lor . 
- Studentul este capabil să modeleze matematic unele probleme concrete. 
  



8. Conţinuturi (acolo unde este cazul) 
8.1 Conţinut Curs Metode de predare Observaţii 

8.1 Curs 1. Introducere în domeniul cercetărilor operaţionale 
1.1. Exemple de probleme de cercetare operaţională. 1.2. Metoda eliminării Gauss-

Jordan, pasul Jordan. 1.3. Aplicaţii: calculul rangului unei matrice, inversarea unei 

matrice pătratice, discutarea şi rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare şi 

Prelegerea 

participativă, 

dezbaterea, 

expunerea, 

problematizarea, 

 

omogene, discutarea şi rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare 2. Programare liniară 2.1. 

Exemple de probleme de programare matematică. 2.2. Clasificarea problemelor de 

programare matematică. 2.3. Problema de programare liniară. Interpretarea geometrică a 

problemei de programare liniară. 2.4. Metoda simplex pentru problema de programare 

liniară cu restricţii cu inegalităţi. 2.5. Restricţii de egalitate. 2.6. Metoda simplex pentru 

problema de programare liniară cu restricţii mixte. 2.7. Degenerarea în programarea 

liniară. 2.8. Ciclarea în programarea liniară. 3. Problema transportului 3.1. Problema 

generală a transportului: formulare matematică, exemple. 3.2. Modelul deschis al 

problemei de transport. 3.3. Metoda potenţialelor. Problema de maxim. 3.4. Degenerarea 

în problema transportului. 4. Prblema atribuirii 4.1. Problema simpla a atribuirii, istoric, 

exemple. 4.2. Problema generalizată a atribuirii: formulare matematică, exemple. 4.3. 

Teoreme de existență și de optimalitate 4.4. Algoritmul ungar în forma Kuhn−Munkres 

4.5. Rezolvarea problemelor de alocare a resurselor umane. 5. Optimizare după mai 

multe criterii 5.1. 
Formularea generală a problemei de optimizare vectorială. Exemple. 5.2. Soluţie optimă 

globală, soluţie optimă n-optimală a unei probleme de minim vectorial n-echilibrate, 

punct de echilibru, mulţime de echilibru. 5.3. Scalarizarea unei probleme de optimizare 

vectorială. 5.4. Proceduri de soluţionare a problemelor nescalarizate de optimizare 

vectorială: procedura secvenţială, procedura rotaţională, procedura morii de vânt, 

procedura paralelă pentru probleme neechilibrate. 

demonstraţia, 

rezolvarea de 

probleme, modelarea 

matematică.  
expunerea interactivă  

exemplificarea prin 

modelare matematică 

de probleme cu 

conţinut practic 

 

8.2 Bibliografie Curs   

1. Cristescu, G., Cercetări operaționale, 2020, Universitatea Aurel Vlaicu, Platforma UAV online: https://core.uav.ro 
2. Blaga, L., Lupşa, L., Elemente de programare liniară, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2003. 
3. Opriș, D., Silberberg, Gh., Optimizări liniare, discrete, convexe, Ed. Mirton, Timișoara, 1999. 
4. Szentesi, S., Cristescu, G., Moţ, G., Franţescu, M., Vizental, M., Crişan, S., Dănoiu, D., Modelarea echilibrului 

economicecologic pentru proiectele de investiţii, Ed. Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2009 
5. Dantzig, G.B., Linear Programming and Extensions, Princeton, Princeton University press, 1963. 
6. E. A. Galperin, Nonscalarized Multiobjective Global Optimization, J. O. T. A. 75, 1(1992), 69-85. 

8.3 Conţinut Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în domeniul cercetărilor operaţionale 2. Programare liniară 3. Problema 

transportului 4. Problema atribuirii 5. Optimizare după mai multe criterii 

Exerciţiul, discuţiile 

şi dezbaterea, 

modelarea, 

proiectul. 

 

8.4 Bibliografie Seminar  

1. Cristescu, G., Cercetări operaționale, 2020, Universitatea Aurel Vlaicu, Platforma UAV online: https://core.uav.ro 
2. Blaga, L., Lupşa, L., Elemente de programare liniară, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2003. 
3. Opriș, D., Silberberg, Gh., Optimizări liniare, discrete, convexe, Ed. Mirton, Timișoara, 1999. 

8.5 Conţinut Laborator Metode de predare Observaţii 

8.6 Bibliografie Laborator  

8.7 Conţinut Proiect Metode de predare Observaţii 

8.8 Bibliografie Proiect  

  
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei (acolo unde este cazul) 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara şi din străinătate. Pentru o mai 

buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întalniri atât cu reprezentaţi ai mediului de 

afaceri cât şi cu cadre didactice din Facultatea de Ştiinţe Economice şi din Facultatea de Inginerie a universităţii noastre. 

10. Evaluare (acolo unde este cazul) 
Tip 
activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere din 

nota finală 



10.1. 
Curs - corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor; coerenţa 

logică; - gradul de asimilare a limbajului de specialitate; - 

criterii ce vizeaza aspectele atitudinale: conştiinciozitatea, 

interesul pentru studiu individual. 

Evaluare scrisă (în timpul 

semestrului): teste. 15% 

Examen final 20% 
Participarea activă la cursuri. 

10% 

45% 

10.2. 

Seminar 

- capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate; capacitatea 

de aplicare în practică; - criterii ce vizeaza aspectele 

atitudinale: conştiinciozitatea, interesul pentru studiu 

individual. 

Lucrări scrise curente: 

teme, proiecte. 10% 

Examen final 35% 

Participare activă la 

seminarii. 10% 

55% 

10.3. 
Laborator 

   

10.4. 
Proiect 

   

10.5 Standard minim de performanţă Cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie, rezolvarea unei aplicaţii simple. 

Data completării: Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

21.09.2020 Prof. dr. Gabriela Cristescu Prof. dr. Gabriela Cristescu 

   

Data avizării în departament 

25.09.2020 

DIRECTOR DEPARTAMENT   
Lector dr. Lorena-Camelia Popa 

DECAN 
Conf.univ.dr.Marius-Lucian TOMESCU 

 

 



 

FIȘA DISCIPLINEI 

  
1. Date despre Program 

1.1. Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD 

1.2. Facultatea de Ştiințe Exacte 

1.3. Departamentul Departamentul de Matematică-Informatică 

1.4. Domeniul de studii Matematică 

1.5. Anul universitar 2020-2021 

1.6. Ciclul de studii Licenţă 

1.7. Specializarea / Programul de studii Matematică informatică 

1.8. Forma de învățământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

  
2. Date despre Disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei GlCS6O06 Statistică matematică 

2.2. Titular Plan învățământ dr. Stoica Codruţa Simona 

2.3. Asistent dr. Stoica Codruţa Simona 

2.4. Anul de studiu 3 

2.5. Semestrul 2 

2.6. Tipul de evaluare ES 

2.7. Regimul disciplinei Ob 

  
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână 4 

3.2. Ore de curs pe săptămână 2 

3.3. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe săptămână 2 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 56 

3.5. Ore de curs pe semestru 28 

3.6. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe semestru 28 



 Distribuţia fondului de timp [Ore] 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de 

specialitate şi pe teren 30 

3.4.3. Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 35 

3.4.4. Tutoriat 20 

3.4.5. Examinări 4 

3.4.6. Alte activități ... 0 

3.7. Total ore studiu individual 119 

3.8. Total ore pe semestru 175 

3.9. Numărul de credite 7 

  
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. Precondiţii de curriculum Analiză matematică pe R, Analiza reala, Teoria probabilitatilor 

4.2. Precondiţii de competenţe Elemente de analiza matematica: limite de functii, derivate, integrale 

  
5. Condiţii necesare (acolo unde este cazul) 

5.1. Condiţii de desfăşurare a cursului Sală de curs, dotată cu tabla si cu laptop, videoproiector şi software adecvat – 
Power Point 

5.2. Condiţii de desfășurare a 

seminarului 
Sală de seminar, dotată corespunzător: 
calculatoare, reţea, legătură la Internet, Power Point 

5.3. Condiţii de desfășurare a 

laboratorului 
 

5.4. Condiţii de desfășurare a 

proiectului 
 

  
6. Competenţele specifice acumulate (acolo unde este cazul) 

6.1. 
Competenţe 

profesionale 

C1. Operarea cu noţiuni şi metode matematice. 
C2. Prelucrarea matematica a datelor, analiza si interpretarea unor fenomene si procese. 
C3. Elaborarea si analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor. 
C4. Conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene. 

6.2. 
Competenţe 

transversale 

CT1. Aplicarea regulilor de munca riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile faţă 

de domeniul știinţific și didactic, pentru valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în situaţii 

specifice, cu respectarea principiilor și a normelor de etica profesională. 
CT2. Desfășurarea eficienta și eficace a activităţilor organizate în echipă. 

  
7. Obiectivele disciplinei (acolo unde este cazul) 



7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

- Gruparea, analiza si interpretarea datelor referitoare la un anumit fenomen - 

Previziuni privind producerea viitoare a unui fenomen pe baza analizei statistice a 

evolutiei acestuia 

7.2. Obiectivele specifice 

- Formarea unei concepţii reale asupra fenomenelor naturale şi sociale 
- Formarea noţiunilor de bază, însuşirea cunoştinţelor si principiilor fundamentale 

destatistică 
- Înţelegerea modului de raţionament statistic 
- Obtinerea de deprinderi de selectare a metodei analitice specifice adecvate 

uneiprobleme practice intalnite 
- Imbunatatirea aspectului practic al metodei folosite 

  
8. Conţinuturi (acolo unde este cazul) 

8.1 Conţinut Curs Metode de predare Observaţii 

1. Teoria selectiei 1.1. Caracteristici numerice empirice 1.2. 

Functia empirica de repartitie 2. Teoria estimatiei 2.1. Metoda 

momentelor 2.2. Metoda verosimilatii maxime 2.3. Estimatii 

eficiente 2.4. Intervale de incredere 3. Verificarea ipotezelor 

statistice 3.1. Testul Z 3.2. Testul T 3.3. Testul χ2 3.4. Testul F 
3.5. Testul asupra frecventei 3.6. Testul de concordanta χ2 4. 

Corelatie si regresie 4.1. Corelatia simpla liniara 4.2. Corelatia 

simpla neliniara 

Prelegerea 

participativă, 

exemplificarea, 

expunerea, 

dezbaterea, 

problematizarea, 

dialogul, 

demonstraţia 

 

8.2 Bibliografie Curs   

1. S. Nădăban, Teoria probabilităţilor şi statistică matematică, EDP, Bucureşti, 2007 
2. E. Petrişor, Probabilităţilor şi statistică. Aplicaţii în economie şi inginerie, Ed. Politehnica, Timisoara, 2001 
3. M.R. Spiegel, L.J. Stephens, Schaum's Outline of Statistics, McGraw-Hill Education; 6th Edition, 2017 
4. C. Stoica, Uniform Asymptotic Behaviors for Skew-Evolution Semiflows on Banach Spaces, Ed. Mirton, 2010 

8.3 Conţinut Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Teoria selectiei 1.1. Caracteristici numerice empirice 1.2. 

Functia empirica de repartitie 2. Teoria estimatiei 2.1. Metoda 

momentelor 2.2. Metoda verosimilatii maxime 2.3. Estimatii 

eficiente 2.4. Intervale de incredere 3. Verificarea ipotezelor 

statistice 3.1. Testul Z 3.2. Testul T 3.3. Testul χ2 3.4. Testul F 
3.5. Testul asupra frecventei 3.6. Testul de concordanta χ2 4. 

Corelatie si regresie 4.1. Corelatia simpla liniara 4.2. Corelatia 

simpla neliniara 

Exercitiul, 

demonstraţia, 

exemplificarea 

 

8.4 Bibliografie Seminar  

1. S. Nădăban, Teoria probabilităţilor şi statistică matematică, EDP, Bucureşti, 2007 
2. E. Petrişor, Probabilităţilor şi statistică. Aplicaţii în economie şi inginerie, Ed. Politehnica, Timisoara, 2001 
3. M.R. Spiegel, L.J. Stephens, Schaum's Outline of Statistics, McGraw-Hill Education; 6th Edition, 2017 
4. C. Stoica, Uniform Asymptotic Behaviors for Skew-Evolution Semiflows on Banach Spaces, Ed. Mirton, 2010 

8.5 Conţinut Laborator Metode de predare Observaţii 

8.6 Bibliografie Laborator  

8.7 Conţinut Proiect Metode de predare Observaţii 

8.8 Bibliografie Proiect  

  
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei (acolo unde este cazul) 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara și străinătate. Pentru adaptarea 

la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întalniri cu reprezentaţi ai mediului de afaceri și cu profesori de 

matematică din învăţământul preuniversitar. 

10. Evaluare (acolo unde este cazul) 

Tip 
activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere 

din nota 

finală 



10.1. 
Curs 

- asimilarea corecta si completa a notiunilor predate; 

o înţelegere de ansamblu a importanţei disciplinei 

studiate şi a legăturii cu celalalte discipline 

fundamentale - coerenţa logică; - gradul de asimilare 

a limbajului de specialitate; - criterii ce vizeaza 

aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul pentru 

studiul individual. 

Evaluare orala (finală în 

sesiunea de examene): 

Expunerea liberă a 

studentului; - Conversaţia de 

evaluare; - Chestionare orală. 

Verificare pe parcurs: examen 

partial scris Participarea activă 

la cursuri. 

50% 

10.2. 

Seminar 

- capacitatea de a opera cu notiuni abstracte; 

capacitatea de aplicare în practică; - criterii ce vizeaza 

aspectele atitudinale: interesul pentru munca 

individuala si in echipa. 

Lucrări scrise curente: teme, 

proiecte. Evaluare scrisa finală 
(în sesiunea de examene) 
Participare activă la seminarii. 

50% 

10.3. 
Laborator 

   

10.4. 
Proiect 

   

10.5 Standard minim de performanţă  

Standard minim de performanţă: însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază si aplicarea acestora in rezolvarea unor 

aplicaţii simple. 

Data completării: Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

21.09.2020 Prof. dr. Codruța Simona Stoica Prof. dr. Codruța Simona Stoica 

   

   

Data avizării în departament 

25.09.2020 

DIRECTOR DEPARTAMENT   
Lector dr. Lorena-Camelia Popa 

DECAN 
Conf.univ.dr.Marius-Lucian TOMESCU 
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FIȘA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre Program 

1.1. Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD 

1.2. Facultatea de Ştiințe Exacte 

1.3. Departamentul Departamentul de Matematică-Informatică 

1.4. Domeniul de studii Matematică 

1.5. Anul universitar 2020-2021 

1.6. Ciclul de studii Licenţă 

1.7. Specializarea / Programul de studii Matematică informatică 

1.8. Forma de învățământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

 

2. Date despre Disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei GlCS6O07 Elaborarea lucrării de licență 

2.2. Titular Plan învățământ dr. Sida Lavinia Elisabeta 

2.3. Asistent dr. Sida Lavinia Elisabeta 

2.4. Anul de studiu 3 

2.5. Semestrul 2 

2.6. Tipul de evaluare ES 

2.7. Regimul disciplinei Ob 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână 8 

3.2. Ore de curs pe săptămână 0 

3.3. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe săptămână 8 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 112 

3.5. Ore de curs pe semestru 0 

3.6. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe semestru 112 

Distribuţia fondului de timp [Ore] 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 63 
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3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de 

specialitate şi pe teren 
0 

3.4.3. Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 0 

3.4.4. Tutoriat 0 

3.4.5. Examinări 0 

3.4.6. Alte activități ... 0 

3.7. Total ore studiu individual 63 

3.8. Total ore pe semestru 175 

3.9. Numărul de credite 7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. Precondiţii de 

curriculum 

 
Parcurgerea disciplinelor fundamentale, de specializare și complementare obligatorii 

prevăzute în planul de învățământ. 

4.2. Precondiţii de 

competenţe 

 
Abilități de analiză și sinteză a cunoștințelor din domeniul temei de licență. 

 

5. Condiţii necesare (acolo unde este cazul) 

5.1. Condiţii de desfăşurare a 

cursului 
 

 

5.2. Condiţii de desfășurare a 

seminarului 

 
Laboratoarele se desfășoară sub forma de întâlniri intre student și coordonatorul 

lucrării de licență 

5.3. Condiţii de desfășurare a 

laboratorului 
 

5.4. Condiţii de desfășurare a 

proiectului 
 

 

6. Competenţele specifice acumulate (acolo unde este cazul) 

 

 
6.1. 

Competenţe 

profesionale 

 
C1. Operarea cu noțiuni și metode matematice. 

C2. Prelucrarea matematică a datelor, analiza și interpretarea unor fenomene și procese. 

C3. Elaborarea şi analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor 

C4. Conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene. 

C5. Programarea în limbaje de nivel înalt. 

 

 
6.2. 

Competenţe 

transversale 

 
CT1. Aplicarea regulilor de muncă riguroasă și eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile 

faţă de domeniul știinţific și didactic, pentru valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în 

situaţii specifice, cu respectarea principiilor și a normelor de etică profesională. 

CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale și a resurselor de comunicare și formare 

profesională asistată, atât în limba româna, cât și într-o limbă de circulaţie internațională. 

 

7. Obiectivele disciplinei (acolo unde este cazul) 

7.1. Obiectivul 

general al 

disciplinei 

 
Sintetizarea informațiilor acumulate în timpul studiilor și capacitatea de aplicare a acestora în 

practică sub forma unei lucrări de licență. 

7.2. Obiectivele 

specifice 

 
1. Familiarizarea studenților cu cerințele de fond a unei lucrări de licență 

2. Îndrumarea studenților în elaborarea unei lucrări care să conțină o parte teoretică și una 

aplicativă; care să fie inovativă, interdisciplinară și să fie originală. 
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8. Conţinuturi (acolo unde este cazul) 

8.1 Conţinut Curs Metode de predare Observaţii 

1. Stabilirea universului tematic al lucrărilor de licență 2. 

Stabilirea titlului orientativ, a structurii și a bibliografiei 

lucrării ca rezultat a studiului literaturii de specialitate 3. 

Stabilirea calendarului de realizare a lucrării de licență 4. 

Discuții privind modul de elaborare a lucrării de licență: 

structura lucrării, condiții de tehnoredactare a lucrării, 

folosirea referințelor bibliografice, utilizarea figurilor, 

graficelor, etc. 5. Discuții privind aspectele teoretice și 

metodologice ale lucrării în funcție de tema aleasă. 6. 

Coordonarea părții aplicative a lucrării de licență și stabilirea 

corectă a concluziilor 7. Definitivarea lucrării de licență și 

verificarea antiplagiat a fiecărei lucrări 8. Pregătirea 

prezentării pentru susținerea publică 

 

 

 

 

Discuții individuale 

și/sau de grup, 

lectură independentă 

și consultații; muncă 

individuală. 

 

 

 

Temele sunt propuse de către 

cadrele didactice ale 

Departamentului-Matematică 

Informatică, dar pot fi completate 

cu propunerile studenților. 

Afișarea temelor de licență se face 

la avizier, respectiv pe site-ul 

facultății până la data de 15 oct. 

8.2 Bibliografie Curs 
 

Pe lângă bibliografia recomandată de cadrul didactic coordonator și cea aleasă de student este recomandat să se aibă în 

vedere ghidul de elaborare a lucrărilor de licență, agreat la nivel de universitate 

http://www.uav.ro/ro/academic/finalizare-studii 

8.3 Conţinut Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Stabilirea universului tematic al lucrărilor de licență 2. 

Stabilirea titlului orientativ, a structurii și a bibliografiei 

lucrării ca rezultat a studiului literaturii de specialitate 3. 

Stabilirea calendarului de realizare a lucrării de licență 4. 

Discuții privind modul de elaborare a lucrării de licență: 

structura lucrării, condiții de tehnoredactare a lucrării, 

folosirea referințelor bibliografice, utilizarea figurilor, 

graficelor, etc. 5. Discuții privind aspectele teoretice și 

metodologice ale lucrării în funcție de tema aleasă. 6. 

Coordonarea părții aplicative a lucrării de licență și stabilirea 

corectă a concluziilor 7. Definitivarea lucrării de licență și 

verificarea antiplagiat a fiecărei lucrări 8. Pregătirea 

prezentării pentru susținerea publică 

 

 

 

 

Discuții individuale 

și/sau de grup, 

lectură independentă 

și consultații; muncă 

individuală. 

 

 

 

Temele sunt propuse de către 

cadrele didactice ale 

Departamentului-Matematică 

Informatică, dar pot fi completate 

cu propunerile studenților. 

Afișarea temelor de licență se face 

la avizier, respectiv pe site-ul 

facultății până la data de 15 oct. 

8.4 Bibliografie Seminar 
 

Pe lângă bibliografia recomandată de cadrul didactic coordonator și cea aleasă de student este recomandat să se aibă în 

vedere ghidul de elaborare a lucrărilor de licență, agreat la nivel de universitate 

http://www.uav.ro/ro/academic/finalizare-studii 

8.5 Conţinut Laborator Metode de predare Observaţii 

8.6 Bibliografie Laborator 

8.7 Conţinut Proiect Metode de predare Observaţii 

8.8 Bibliografie Proiect 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei (acolo unde este cazul) 
 

 
 

10. Evaluare (acolo unde este cazul) 

 
Tip Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din 

 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel al disciplinelor similare predate în centre universitare din tara și din 

străinătate și asigură universul metodologic pentru studenți în vederea pregătirii și susținerii lucrării de licență. 

3. Urmărirea aplicării corecte a metodelor specifice de analiză în domeniul temei de licență și a 

respectării modelului agreat la nivel de universitate pentru elaborarea lucrării de licență 

http://www.uav.ro/ro/academic/finalizare-studii
http://www.uav.ro/ro/academic/finalizare-studii
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activitate   nota finală 

10.1. 

Curs 
   

 

 

 

 

 
 

10.2. 

Seminar 

 
-alegerea temei 

și dovada 

studierii 

literaturii de 

specialitate 

adecvate - 

realizarea 

lucrării de 

licență 

(conținut plus 

formă) 

 

 

 

-motivația temei alese, completările bibliografice facute la 

bibliografia propusă de coordonator susținute printr-o sinteză 

consistentă a materialului studiat -metodologia aleasă este în 

concordanță cu atingerea obiectivelor -lucrarea este consistentă 

și bine structurată -concluziile sunt logice și relevante pentru 

tema lucrării -respectă modelul agreat la nivel de universitate 

 

 

 
-motivația 

temei 

30% - 

restul - 

elaborarea 

lucrarii 

70% 

10.3. 

Laborator 
   

10.4. 

Proiect 
   

10.5 Standard minim de performanţă 
 

Standard minim de performanţă: lucrarea să corespundă cerințelor de redactare, trimiterile bibliografice să fie făcute 

în mod corect, partea teoretică să fie completă și partea aplicativă să fie realizată în proporție de 75%. 

 

Data completarii 

21.09.2020 

 

 

Data avizării în departament 

25.09.2020 

Semnătura titularului de curs 

Lector dr. Sida Lavinia 

 

 

DIRECTOR DEPARTAMENT   

Lector dr. Lorena-Camelia Popa 

                      Semnătura titularului de seminar                                 

Lector dr. Sida Lavinia 

 

 

DECAN 

Conf.univ.dr. Marius-Lucian TOMESCU 

 

 



 

FIȘA DISCIPLINEI 

  
1. Date despre Program 

1.1. Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD 

1.2. Facultatea de Ştiințe Exacte 

1.3. Departamentul Departamentul de Matematică-Informatică 

1.4. Domeniul de studii Matematică 

1.5. Anul universitar 2020-2021 

1.6. Ciclul de studii Licenţă 

1.7. Specializarea / Programul de 

studii 
Matematică informatică 

1.8. Forma de învățământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

  
2. Date despre Disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei GlCS6A11 Criptografie și securitatea informației 

2.2. Titular Plan învățământ dr. Bucerzan Dominic 

2.3. Asistent dr. Bucerzan Dominic 

2.4. Anul de studiu 3 

2.5. Semestrul 2 

2.6. Tipul de evaluare ES 

2.7. Regimul disciplinei Op 

  
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână 4 

3.2. Ore de curs pe săptămână 2 

3.3. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe săptămână 2 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 56 

3.5. Ore de curs pe semestru 28 

3.6. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe semestru 28 



 Distribuţia fondului de timp 

[Ore] 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice 

de specialitate şi pe teren 25 

3.4.3. Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 25 

3.4.4. Tutoriat 0 

3.4.5. Examinări 4 

3.4.6. Alte activități ... 0 

3.7. Total ore studiu individual 94 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite 6 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. Precondiţii de curriculum   

4.2. Precondiţii de competenţe   

  
5. Condiţii necesare (acolo unde este cazul) 

5.1. Condiţii de desfăşurare a cursului Videoproiector, Conexiune internet 

5.2. Condiţii de desfășurare a seminarului  

5.3. Condiţii de desfășurare a laboratorului Calculatoare conectate la Internet 

5.4. Condiţii de desfășurare a proiectului  

  
6. Competenţele specifice acumulate (acolo unde este cazul) 

6.1. 
Competenţe 

profesionale 

C3. Elaborarea și analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor. 
C4. Conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene. 
C5. Programarea în limbaje de nivel înalt. 
C6. Analiza, testarea și utilizarea sistemelor informatice. 

6.2. 
Competenţe 

transversale 

CT1. Aplicarea regulilor de muncă riguroasă și eficientă, manifestarea unor atitudini 

responsabile față de domeniul stiintific și didactic, pentru valorificarea optimă și creativă 

a propriului potențial în situații specifice, cu respectarea principiilor și a normelor de 

etică profesională. 
CT2. Desfășurarea eficientă și eficace a activităților organizate în echipă. 
CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare 

profesională asistată, atât în limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională. 

  
7. Obiectivele disciplinei (acolo unde este cazul) 

7.1. 

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Cursul de Criptografie si securitatea informației pune bazele necesare înţelegerii 

problematicii legate de securitatea informaţiei din domeniul tehnologiei informaţiei din 

secolul XXI şi a metodelor specific criptografice de codificare a informaţiei. 

7.2. 
Obiectivele 

specifice 

In urma cursului studenţii trebuie să cunoască principalele pericole legate de 

infracționalitatea informatica precum si metode de apărare; se vor studia principalele 

soluții criptografice atât simetrice cit si cu chei publice. 

  
8. Conţinuturi (acolo unde este cazul) 

8.1 Conţinut Curs Metode de predare Observaţii 



1. Securitatea informaţiei în secolul XXI Clasificarea 

informaţiei. Procese informaţionale Internetul; 

impactul internetului în societatea modernă. Metode 

pentru asigurarea securităţii informaţiei IT 

expunerea interactivă, problematizarea, 

studiu de caz 
2 ore 

2. Criptografia. Fundamentele matematice ale 

criptografiei 

expunerea interactivă, problematizarea, 

studiu de caz 4 ore 

3. Criptografia clasică. Criptografia modernă. 

Criptanaliza 

expunerea interactivă, problematizarea, 

studiu de caz 4 ore 

4. Algoritmi criptografici simetrici 
expunerea interactivă, problematizarea, 

studiu de caz 4 ore 

5. Algoritmi criptografici asimetrici (cu chei publice) 
expunerea interactivă, problematizarea, 

studiu de caz 4 ore 

6. Semnătura digitală expunerea interactivă, problematizarea, 

studiu de caz 
4 ore 

 

7. Securitatea comerțului electronic 
expunerea interactivă, problematizarea, 

studiu de caz 
4 ore 

8. Aspecte legislative referitoare la codificarea şi 

protecţia informaţiei 
expunerea interactivă, problematizarea, 

studiu de caz 
2 ore 

8.2 Bibliografie Curs   

1. Bucerzan Dominic, Securitatea informației economice in rețele de calculatoare Teza de doctorat, 

ASE Bucuresti, 2005 Securitatea informației economice in rețele de calculatoare 
2. Patriciu Victor-Valeriu, Criptografia şi securitatea reţelelor de calculatoare, Ed.Tehnică, 1994 
3. Schneier Bruce, Applied Cryptography, John Wiley & Sons, Inc. , 1996 
4. Tanenbaum S. Andrew, Reţele de calculatoare, Computer Press Agora, 1998 
5. http:/www.wikipedia.org 
6. http:/www.hackmagedon.com 
7. Leliana Valentina Pârvulescu, Igor Vaslav Vitale, Psihologie aplicată în CyberSecurity, Brăila 

:Editura Sfântul Ioan, 2016 
8. Hu Xiong, Zhen Qin, Athanasios V. Vasilakos, Introduction to Certificateless Cryptography, CRC 

Press, 2016 

8.3 Conţinut Seminar Metode de predare Observaţii 

8.4 Bibliografie Seminar  

8.5 Conţinut Laborator Metode de predare Observaţii 

1. Securitatea informaţiei în secolul XXI Metode pentru 

asigurarea securităţii informaţiei IT 

Se vor face studii de caz si se vor folosi 

aplicații de implementare a algoritmilor 

criptografici 
4 ore 

2. Fundamentele matematice ale criptografiei 

Se vor face studii de caz si se vor folosi 

aplicații de implementare a algoritmilor 

criptografici 
4 ore 

3. Algoritmi criptografici simetrici 
Se vor face studii de caz si se vor folosi 

aplicații de implementare a algoritmilor 

criptografici 
4 ore 

4. Algoritmi criptografici asimetrici (cu chei publice) 
Se vor face studii de caz si se vor folosi 

aplicații de implementare a algoritmilor 

criptografici 
4 ore 

5. Algoritmi pentru semnătura digitală 
Se vor face studii de caz si se vor folosi 

aplicații de implementare a algoritmilor 

criptografici 
4 ore 

6.Comert electronic; studii de caz 
Se vor face studii de caz si se vor folosi 

aplicații de implementare a algoritmilor 

criptografici 
4 ore 



7. Legislație in domeniu; studii de caz Se vor face studii de caz si se vor folosi 

aplicații de implementare a algoritmilor 

criptografici 

4 ore 

8.6 Bibliografie Laborator  

1. Bucerzan Dominic, Securitatea informației economice in rețele de calculatoare Teza de doctorat, 

ASE Bucuresti, 2005 Securitatea informației economice in rețele de calculatoare 
2. Patriciu Victor-Valeriu, Criptografia şi securitatea reţelelor de calculatoare, Ed.Tehnică, 1994 
3. Schneier Bruce, Applied Cryptography, John Wiley & Sons, Inc. , 1996 
4. Tanenbaum S. Andrew, Reţele de calculatoare, Computer Press Agora, 1998 
5. http:/www.wikipedia.org 
6. http:/www.hackmagedon.com 
7. Leliana Valentina Pârvulescu, Igor Vaslav Vitale, Psihologie aplicată în CyberSecurity, Brăila 

:Editura Sfântul Ioan, 2016 
8. Hu Xiong, Zhen Qin, Athanasios V. Vasilakos, Introduction to Certificateless Cryptography, CRC 

Press, 2016 

8.7 Conţinut Proiect Metode de predare Observaţii 

8.8 Bibliografie Proiect  

  
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei (acolo unde este cazul) 

Problema securității informatice este acuta in aceasta perioada a dezvoltării societatii moderne; 

infracționalitatea informatica este o realitate a Internetului si a comerțului electronic. Conţinutul 

disciplinei oferă cunoștințele necesare pentru ca viitorii specialiști sa poată lua masuri de securitate 

absolut necesare in orice companie. 

10. Evaluare (acolo unde este cazul) 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din 

nota finală 

10.1. Curs 
Verificarea cunoștințelor despre criptografie si 

securitate IT 
Evaluare orala 50% 

10.2. Seminar    

10.3.Laborator 
Verificarea cunoștințelor legate de metode de 

protecție si algoritmi criptografici 
Lucrare practica + 
Sustinere orala 

50% 

10.4.Proiect    

10.5 Standard minim de performanţă Studentul să posede cunoştinţe generale despre problematica securitatii IT şi 

metode de protectie a informației. N minimă la fiecare proba trebuie să fie 5(cinci). 

Nota minimă la fiecare proba trebuie să fie 5(cinci). 
 

 
Data completării   Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
   22.09.2020                                          Prof.dr. Dominic Bucerzan                                   Prof.dr. Dominic Bucerzan 

 

 

Data avizării în departament   DIRECTOR DEPARTAMENT       DECAN 

         25.09.2020                                        Lector dr. Popa Lorena                     Conf.dr. Marius-Lucian TOMESCU 
 



 

FIȘA DISCIPLINEI 

  
1. Date despre Program 

1.1. Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD 

1.2. Facultatea de Ştiințe Exacte 

1.3. Departamentul Departamentul de Matematică-Informatică 

1.4. Domeniul de studii Matematică 

1.5. Anul universitar 2020-2021 

1.6. Ciclul de studii Licenţă 

1.7. Specializarea / Programul de studii Matematică informatică 

1.8. Forma de învățământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

  
2. Date despre Disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei GlCC6A13 Baze de date 2 (WEB) 

2.2. Titular Plan învățământ dr. Chiş Violeta Eugenia 

2.3. Asistent dr. Chiş Violeta Eugenia 

2.4. Anul de studiu 3 

2.5. Semestrul 2 

2.6. Tipul de evaluare ES 

2.7. Regimul disciplinei Op 

  
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 

3.2. Ore de curs pe săptămână 2 

3.3. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe săptămână 1 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 42 

3.5. Ore de curs pe semestru 28 

3.6. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe semestru 14 



 Distribuţia fondului de timp [Ore] 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 25 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de 

specialitate şi pe teren 25 

3.4.3. Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 15 

3.4.4. Tutoriat 15 

3.4.5. Examinări 3 

3.4.6. Alte activități ... 0 

3.7. Total ore studiu individual 83 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

  

4.1. Precondiţii de curriculum   

4.2. Precondiţii de competenţe   

  
5. Condiţii necesare (acolo unde este cazul) 

5.1. Condiţii de desfăşurare a 

cursului Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector şi software adecvat 

5.2. Condiţii de desfășurare a 

seminarului 
 

5.3. Condiţii de desfășurare a 

laboratorului 
Sală de laborator, dotată corespunzător: reţea, calculatoare, legătură la Internet, 

software adecvat 

5.4. Condiţii de desfășurare a 

proiectului 
 

  
6. Competenţele specifice acumulate (acolo unde este cazul) 

6.1. 
Competenţe 

profesionale 

C1. Programarea în limbaje de nivel înalt 
C2. Dezvoltarea și întreținerea aplicațiilor informatice 
C4. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii si a modelelor formale 
C5. Proiectarea şi gestiunea bazelor de date 

6.2. 
Competenţe 

transversale 

CT1. Aplicarea regulilor de muncă riguroasă și eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile față 

de domeniul stiintific și didactic, pentru valorificarea optimă și creativă a propriului potențial în situații 

specifice, cu respectarea principiilor și a normelor de etică profesională. 
CT2. Desfășurarea eficientă și eficace a activităților organizate în echipă. 
CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională 

asistată, atât în limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională 

  
7. Obiectivele disciplinei (acolo unde este cazul) 

7.1. Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Ridicarea calităţii cooperării între specialiştii din diverse domenii şi specialistul în informatică prin 

abordarea interdisciplinară a subiectelor. 
Înţelegerea sistemică a bazelor de date. 
Însuşirea de către studenţi a conceptelor generale privind realizarea paginilor Web. 



7.2. Obiectivele 

specifice 

Accentuarea şi lărgirea înţelegerii conceptelor referitoare la sistemele de gestiune a bazelor de 

date. 
Studenţii vor fi capabili să demonstreze că au dobândit cunoştiinţe suficiente pentru a înţelege 

noţiuni precum cele de: sintaxă de limbaj pentru:HTML, CSS, PHP și MySQL. 

  
8. Conţinuturi (acolo unde este cazul) 

8.1 Conţinut Curs Metode de predare Observaţii 

WWW. Noțiuni de bază 
 expunerea interactivă 

exemplificare 

documentarea pe web 
2 ore 

HTML • structura unui document HTML • marcaje pentru 

formatarea textului şi paragrafelor • liste neordonate, ordonate 

și de definiție • referințe interne și externe • imagini, hărți de 

imagini • tabele • formulare. CSS3 -Foi de stil externe 

 expunerea 
interactivă conversaţia 

euristică  demonstraţia 6 ore 

Fundamente MySQL. - Noţiuni introductive. Principalele tipuri 

de date din MySQL. - Crearea unei baze de date MySQL și a 

tabelelor. Ştergerea şi modificarea unui tabel. Acordarea şi 

revocarea privilegiilor de acces - Interogările SQL. Sortarea şi 

gruparea datelor. 

 expunerea 
interactivă conversaţia 

euristică  demonstraţia 

exemplificare 

documentarea pe web 

6 ore 

Fundamentele limbajului PHP. Integrarea PHP - MySQL.. 

Instructiuni. Blocuri de instructiuni, Variabile si operatori PHP, 

Constante. Tipuri de date, Conversia între tipuri de date. 
Utilizarea funcțiilor.  Conectarea la serverul MySQL. 
Incheierea conexiunii la serverul MySQL. 

 expunerea 
interactivă 

exemplificarea 

documentarea pe web 

6 ore 

Prelucrări în baza de date folosind PHP şi MySQL: 

 expunerea 
interactivă 

documentarea pe web  

exemplificarea 

demonstrarea 

4 ore 

8.2 Bibliografie Curs   

1. Vaswani V., Utilizarea şi administrarea bazelor de date MySQL., Editura Rosetti Educational, Bucureşti, 2010 
2. Luke Welling, Laura Thomson, PHP and MySQL Web Development, Fifth Edition,aPearson Education Inc., USA, 2016 
3. V. Chiş, Tehnologii web, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, 2009 
4. V. Chiş, Suport de curs în format electronic, SUMS. 2020 
5. *** https://www.tutorialspoint.com/ 

8.3 Conţinut Seminar Metode de predare Observaţii 

8.4 Bibliografie Seminar  

8.5 Conţinut Laborator Metode de predare Observaţii 

Crearea unei baze de date MySQL și a tabelelor. Ştergerea şi 

modificarea unui tabel. Acordarea şi revocarea privilegiilor de 

acces. 

 expunerea 
interactivă 

documentarea pe web  

exemplificarea  
aplicaţia 

4 ore 

Interogările SQL. Modificarea datelor dintr-o bază de date. 
Sortarea şi gruparea datelor 

 expunerea 
interactivă 

documentarea pe web  

exemplificarea  
aplicaţia 

5 ore 

HTML - Taguri și atribute fundamentale - Tabele. - Formulare 

 expunerea 
interactivă 

documentarea pe web  

exemplificarea  
aplicaţia 

5 ore 



8.6 Bibliografie Laborator  

1. V. Chiş, Suport de curs în format electronic, SUMS. 2020 
2. Thomson L., Welling L., PHP and MySQL Web Development, Addison-Wesley Educational Publishers Inc, 2006 
3. Ionescu F., Baze de date relaţionale şi aplicaţii, Editura Tehnică, Bucureşti, 2005 
4. V. Chiş, Tehnologii web, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, 2009 
5. .** https://www.tutorialspoint.com/ 

8.7 Conţinut Proiect Metode de predare Observaţii 

8.8 Bibliografie Proiect  

  
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei (acolo unde este cazul) 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu conţinutul disciplinelor similare din alte centre universitare din ţară şi din 

străinătate. Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri atât cu 

angajatori - reprezentaţi ai mediului de afaceri cât şi cu profesori de matematică şi informatică din învăţământul 

preuniversitar arădean. 

  
10. Evaluare (acolo unde este cazul) 

Tip 
activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere din 

nota finală 

10.1. 
Curs 

 corectitudinea şi completitudinea 

cunoştinţelor coerenţa logică 

  gradul de asimilare a 

limbajului specific, 

conştiinciozitatea, interesul pentru 

studiu 

Evaluare orala (finală în sesiunea de examene): 

Prezentarea unui proiect final   Expunerea 

liberă a studentului   Conversaţia de 

evaluare  
Chestionare orală 

Participarea activă la cursuri. 

40% 

 
10% 

10.2. 

Seminar 
   

10.3. 
Laborator 

 capacitatea de a opera cu 

cunoştinţele asimilate;  

capacitatea de aplicare în 

practică  conştiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

Evaluare orala (finală în sesiunea de examene):  
Realizarea şi prezentarea proiectului final 
Teme, proiecte realizate pe parcurs 
Participarea activă la aplicaţiile de laborator 

20% 
20% 
10% 

10.4. 
Proiect 

   

10.5 Standard minim de performanţă  

Însuşirea conceptelor specifice sistemelor de gestiune a bazelor de date, utilizarea limbajelor HTML, CSS și 

PHP, realizarea unei aplicaţii simple 

 

 
Data completării: Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

22.09.2020 Lect. dr. Violeta Eugenia Chiș Lect. dr. Violeta Eugenia Chiș 

   

Data avizării în departament 

25.09.2020 

DIRECTOR DEPARTAMENT   

Lector dr. Lorena-Camelia Popa 

DECAN 

Conf.univ.dr.Marius-Lucian TOMESCU 

 



 

FIȘA DISCIPLINEI 

  
1. Date despre Program 

1.1. Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD 

1.2. Facultatea de Ştiințe Exacte 

1.3. Departamentul Departamentul de Matematică-Informatică 

1.4. Domeniul de studii Matematică 

1.5. Anul universitar 2020-2021 

1.6. Ciclul de studii Licenţă 

1.7. Specializarea / Programul de studii Matematică informatică 

1.8. Forma de învățământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

  
2. Date despre Disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei GlCS6A14 Analiză funcțională 2 

2.2. Titular Plan învățământ dr. Nădăban Sorin Florin 

2.3. Asistent dr. Mihiț Claudia Luminița 

2.4. Anul de studiu 3 

2.5. Semestrul 2 

2.6. Tipul de evaluare ES 

2.7. Regimul disciplinei Op 

  
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 

3.2. Ore de curs pe săptămână 2 

3.3. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe săptămână 1 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 42 

3.5. Ore de curs pe semestru 28 

3.6. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe semestru 14 

 Distribuţia fondului de timp [Ore] 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de 

specialitate şi pe teren 20 



3.4.3. Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20 

3.4.4. Tutoriat 16 

3.4.5. Examinări 4 

3.4.6. Alte activități ... 3 

3.7. Total ore studiu individual 83 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de credite 5 

  
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1.Precondiţii de curriculum Analiză matematică pe R, Analiză matematică pe Rn , Topologie generală, Analiză reală și 

complexă, 
Analiză funcțională 

4.2.Precondiţii de competenţe 
C1. Operarea cu noțiuni și metode matematice; CT3. Utilizarea eficientă a surselor 

informaţionale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată, atât în limba 

româna, cât și într-o limbă de circulaţie internațională. 
  
5. Condiţii necesare (acolo unde este cazul) 

5.1. Condiţii de desfăşurare a cursului Nu e cazul 

5.2. Condiţii de desfășurare a seminarului Nu e cazul 

5.3. Condiţii de desfășurare a laboratorului  

5.4. Condiţii de desfășurare a proiectului  

  
6. Competenţele specifice acumulate (acolo unde este cazul) 

6.1. 
Competenţe 

profesionale 

C1. Operarea cu noțiuni și metode matematice. 
C2. Prelucrarea matematică a datelor, analiza și interpretarea unor fenomene și procese. 
C4. Conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene. 

6.2. 
Competenţe 

transversale 

CT1. Aplicarea regulilor de muncă riguroasă și eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile faţă 

de domeniul știinţific și didactic, pentru valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în situaţii 

specifice, cu respectarea principiilor și a normelor de etică profesională. 
CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale și a resurselor de comunicare și formare profesională 

asistată, atât în limba româna, cât și într-o limbă de circulaţie internațională. 
  
7. Obiectivele disciplinei (acolo unde este cazul) 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei Utilizarea de concepte teoretice avansate ale matematicii și a modelelor formale 

7.2. 
Obiectivele specifice 

1. Capacitatea de a demonstra dobândirea a suficiente cunoștințe pentru a înțelege 

noțiuni precum: spațiu local convex, spațiu dual, diferite tipuri de convergență a operatorilor 

linari și mărginiți pe spații local convexe. 
2. Capacitatea de a aplica corect metodele și principiile de bază ale analizei funcționale. 
3. Capacitatea de a realiza proiecte pentru modelarea matematică a unei probleme 

concrete. 
  
8. Conţinuturi (acolo unde este cazul) 

8.1 Conţinut Curs Metode de predare Observaţii 

1. Notiuni de algebra liniara 2. Complemente de topologie generală: baze de 

topologie, baze de vecinătăți, categorie Baire, completitudine și compacitate. 3. 

Spații liniare topologice: 
definiții, exemple, operatori liniari între spații liniare 
topologice. 4. Normabilitatea si metrizabilitatea spatiilor liniare topologice 5. 

Spații local convexe: mulțimi convexe și mulțimi absolut convexe, topologii 

generate de familii de seminorme, spații bornologice și spații tonelate. 6. Spatii 

Frechet 7. 
Operatori liniari continui 8. Functionale liniare continue. Dualul unui spațiu 

local convex. Puncte extremale și separarea mulțimilor convexe. 

Expunerea la tabla și/sau cu 

retroproiector; 

Exemplificarea noțiunilor 

introduse 

 

8.2 Bibliografie Curs   

1. C. Costara, D. Popa : Exercises in Functional Analysis, Springer, 2003. 

 



2. D. Gaspar, P. Gașpar : Analiză funcțională, ediția a 2-a, Editura de Vest, Timișoara, 2009. 
3. L. Hörmander : The Analysis of Partial Differential Operators I. Distribution Theory and Fourier Analysis, 

Springer,New-York, 1998. 
4. H.H. Schaefer, M. P. Wolff : Topological Vector Spaces, 2nd Edition, Springer, New York, 1999. 

8.3 Conţinut Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Complemente de topologie generală: baze de topologie, baze de vecinătăți, 

categorie Baire, completitudine și compacitate. 2. Spații liniare topologice: 

definiții, exemple, operatori liniari între spații liniare topologice. 3. Spații local 

convexe: mulțimi convexe și mulțimi absolut convexe, topologii generate de 

familii de seminorme, spații bornologice și spații tonelate. 4. Spatii Frechet 5. 

Operatori liniari continui 6. Functionale liniare si dualitate 

Expunerea la tabla și/sau cu 

retroproiector; 

Exemplificarea noțiunilor 

introduse 

 

8.4 Bibliografie Seminar  

1. C. Costara, D. Popa : Exercises in Functional Analysis, Springer, 2003. 
2. D. Gaspar, P. Gașpar : Analiză funcțională, ediția a 2-a, Editura de Vest, Timișoara, 2009. 
3. L. Hörmander : The Analysis of Partial Differential Operators I. Distribution Theory and Fourier Analysis, Springer, 

New-York, 1998. 
4. H.H. Schaefer, M. P. Wolff : Topological Vector Spaces, 2nd Edition, Springer, New York, 1999. 

8.5 Conţinut Laborator Metode de predare Observaţii 

8.6 Bibliografie Laborator  

8.7 Conţinut Proiect Metode de predare Observaţii 

8.8 Bibliografie Proiect  

  
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei (acolo unde este cazul) 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel al disciplinelor similare predate în centre universitare din tara și din 

străinătate. 
Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întalniri atât cu reprezentaţi ai 

mediului de afaceri cât și cu profesori de matematică și informatică din învăţământul preuniversitar arădean.  

10. Evaluare (acolo unde este cazul) 

Tip 
activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din 

nota finală 

10.1. 
Curs 

- corectitudinea și completitudinea 

cunoștinţelor; - coerenţa logică; - gradul 

de asimilare a limbajului de specialitate; 

criterii ce vizeaza aspectele atitudinale: 

conștiinciozitatea, interesul pentru studiu 

individual. 

Evaluare orala (finală în sesiunea de 

examene): - Expunerea liberă a 

studentului; - Conversaţia de evaluare; - 

Chestionare orală. Evaluare scrisa (în 

timpul semestrului): teme 

recapitulative. 
Participarea activă la cursuri. 

30% 

10.2. 

Seminar 

- capacitatea de a opera cu cunoștinţele 

asimilate; - capacitatea de aplicare în 

practică; - criterii ce vizeaza aspectele 

atitudinale: conștiinciozitatea, interesul 

pentru studiu individual. 

Lucrări scrise curente: teme, proiecte. 

Evaluare scrisa finală (în sesiunea de 

examene) Participare activă la seminarii. 
70% 

10.3. 
Laborator 

   

10.4. 
Proiect 

   

10.5 Standard minim de performanţă Cunoașterea elementelor fundamentale de teorie, rezolvarea unei aplicaţii simple. 

Data completării: Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

21.09.2020 Prof. dr. Sorin-Florin Nădăban Asist. Claudia Luminița Mihiț 

   

Data avizării în departament 

25.09.2020 

DIRECTOR DEPARTAMENT   
Lector dr. Lorena-Camelia Popa 

DECAN 
Conf.univ.dr.Marius-Lucian TOMESCU 

 


