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FIȘA DISCIPLINEI  
 

 
1. Date despre program  
1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 
1.2. Facultatea Matematică și Informatică 
1.3. Departamentul Matematică 
1.4. Domeniul de studii Matematică 
1.5. Ciclul de studii Master 
1.6. Programul de studii / calificarea* Matematici financiare 
 
2. Date despre disciplină  
2.1. Denumirea disciplinei Metode numerice. Simulare numerică 
2.2. Titularul activităților de curs Lect. dr. Claudia Zaharia 
2.3. Titularul activităților de seminar  Lect. dr. Claudia Zaharia 
2.4. Anul de studii 2 2.5. Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână  4 din care: 3.2 curs  2 3.3. seminar/laborator  2 
3.4. Total ore din planul de învățământ  56 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 28 
Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  56 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 28 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 17 
Examinări 4 
Tutorat  14 

3.7. Total ore studiu individual  119 
3.8. Total ore pe semestru 175 
3.9. Număr de credite 7 
 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum • Analiză numerică, Teoria Probabilităţilor, Statistică 

Matematică 
4.2. de competențe  • competenţe de analiză numerică, probabilităţi şi statistică, 

competenţe de utilizare a unui soft matematic 

 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului • calculator sau alt dispozitiv cu acces internet 

pentru participare la curs online 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  • calculator sau alt dispozitiv cu acces internet, 

având instalat programul statistic R 
 
6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale  Operarea cu noţiuni și metode matematice 

 Prelucrarea matematică a datelor, analiza şi 
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interpretarea unor fenomene şi procese 
 Elaborarea şi analiza unor algoritmi pentru 

rezolvarea problemelor 
 Conceperea modelelor matematice pentru 

descrierea unor fenomene 
 Programarea în limbaje de nivel înalt 

Competențe transversale   Aplicarea regulilor de muncă 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 etică profesională. 

 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a 
resurselor de comunicare şi formare profesională 
asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă 
de circulaţie internaţională. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al disciplinei Utilizarea tehnicilor de simulare stochastică în rezolvarea unor 

probleme specifice matematicilor financiare 
7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): (1) să cunoască noţiunile de bază şi 

teoremele importante; (2) să prezinte algoritmi specifici pentru 
simularea unor variabile aleatoare având o distribuţie de 
probabilitate dată 
Ob. de abilitare (OAb): (1) să identifice algoritmul adecvat unei 
probleme concrete; (2) să implementeze un algoritm de simulare 
stochastică în R; (3) să evalueze critic rezultatele unei simulări 
stochastice 
Ob. Atitudinale (OAt): (1)  să argumenteze importanța simulării 
în analiza proprietăţilor unui sistem ce are o componentă 
aleatoare 
 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de 
predare 

Observații 

C1. (2h) Recapitularea unor 
noţiuni importante din 
Teoria Probabilităţilor 
(proprietăţi ale variabilelor 
aleatoare, legile numerelor 
mari, Teorema Limită 
Centrală) (OC1) 

Prelegere 
participativă,  
expunere, 
problematizare, 
dialog interactiv cu 
studenţii. 

Suportul de curs va fi disponibil pe pagina Google classroom 
https://classroom.google.com/c/MTY4Mjc3MzQ5NDkz 
(cod de acces wkvoshs). Cursurile se vor desfășura online 
folosind adresa Google meet https://meet.google.com/icn-
avrs-pzf . 

C2. (2h) Elemente de 
programare în R. Funcţii. 
Probleme de eficienţă şi 

Prelegere 
participativă,  
expunere, 
problematizare, 

Referinţe : 

[1], cap. 3, 5, 9 
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acurateţe numerică (OAb2) dialog interactiv cu 
studenţii. 

C3-4. (4h) Generarea 
numerelor pseudoaleatoare. 
Proprietăţile unui generator 
de numere pseudoaleatoare. 
Validare. Aplicații la 
estimarea unor probabilități 
(OAb1, OAb2, OAb3) 

Prelegere 
participativă,  
expunere, 
problematizare, 
dialog interactiv cu 
studenţii. 

Referinţe : 

[2], cap. 3 

C5-6. (4h) Simularea 
variabilelor aleatoare 
discrete. Metoda inversării 
funcţiei de repartiţie pentru 
variabile aleatoare discrete. 
Metoda alias. Tehnici de 
simulare pentru distribuții 
particulare (OC1, OC2, 
OAb2, OAb3) 

Prelegere 
participativă,  
expunere, 
problematizare, 
dialog interactiv cu 
studenţii. 

Referinţe : 

[2], cap. 4 

C7. (2h) Prezentare proiect 
individual (P1) – Estimarea 
unor probabilități prin 
simulare. Integrare Monte 
Carlo 

  

C8. (2h) Metoda inversării 
funcţiei de repartiţie pentru 
variabile aleatoare continue. 
Simularea variabilelor 
aleatoare cu distribuţie 
exponenţială şi Gamma 
(OC1, OC2, OAb2, OAb3) 

Prelegere 
participativă,  
expunere, 
problematizare, 
dialog interactiv cu 
studenţii. 

Referinţe : 

[2], cap. 5.1 

C9. (2h) Metoda acceptării 
şi respingerii. Simularea 
variabilelor aleatoare cu 
distribuţie normală. 
Algoritmul Box - Muller 
(OC1, OC2, OAb2, OAb3) 

Prelegere 
participativă,  
expunere, 
problematizare, 
dialog interactiv cu 
studenţii. 

Referinţe : 

[2], cap. 5.2, 5.3 

C10. (2h) Simularea 
proceselor stochastice. 
Simularea mișcării 
Browniene. Aplicații (OC2, 
OAb2, OAb3) 

Prelegere 
participativă,  
expunere, 
problematizare, 
dialog interactiv cu 
studenţii. 

Referinţe : 

[2], cap. 5.4, 5.5 
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C11. (2h) Analiza statistică 
a datelor obţinute prin 
simulare (OAb3) 

Prelegere 
participativă,  
expunere, 
problematizare, 
dialog interactiv cu 
studenţii. 

Referinţe: 

[2], cap. 8 

C12-13. (4h) Simularea și 
analiza statistică a 
sistemelor de evenimente 
discrete. Aplicații (OAb1, 
OAb2, OAb3, OAt1) 

Prelegere 
participativă,  
expunere, 
problematizare, 
dialog interactiv cu 
studenţii. 

Referinţe: 

[3], cap. 3, 4 

C14. (2h) Prezentare proiect 
de echipă (P2) – Rezolvarea 
unei probleme aplicative 
complexe cu ajutorul 
simulării numerice 

  

Bibliografie 
1. O. Jones, R. Maillardet, A. Robinson, Introduction to Scientific Programming and Simulation Using R, CRC Press, 2009 
2. S. M. Ross, Simulation (5ed), Academic Press, 2013 
3. R. Y. Rubinstein, D. P. Kroese, Simulation and the Monte Carlo Method (3ed), Wiley, 2017 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ 
invățare 

Observații 

Se va face implementarea şi 
analiza detaliată a 
algoritmilor discutaţi în 
cadrul cursului. 

 

Problematizare, dialog 
interactiv cu studenţii, 
modelare 

Materialele pentru seminar vor fi disponibile pe pagina 
Google classroom 
https://classroom.google.com/c/MTY4Mjc3MzQ5NDkz 
(cod de acces wkvoshs). Seminariile se vor desfășura 
online folosind adresa Google meet 
https://meet.google.com/icn-avrs-pzf . 

Bibliografie 
idem bibliografia cursului 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Conţinutul este în concordanţă cu structura cursurilor similare de la alte universităţi şi acoperă aspectele 
fundamentale necesare familiarizării cu metodele numerice pentru simulare stochastică şi aplicaţiile 
acestora în finanţe.  
10. Evaluare* 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare** 10.2. Metode de 
evaluare***  

10.3. Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea fundamentelor teoretice 
ale metodelor de simulare (OC1, 
OC2) 
 
Utilizarea algoritmilor studiaţi într-o 
problemă aplicativă (OAb1, OAb2, 
OAb3, OAt1) 

Proiect individual (P1) 40% 
10.5. 
Seminar/laborator 

Proiect de echipă (P2) 40% 
Activitate în timpul 
semestrului (teme, 
evaluare orală pe 
parcurs) 

20% 

10.6. Standard minim de performanță 
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Standard minim (cunoștințe și aptitudini necesare pentru nota 5) 

• Cunoaşterea principalelor tipuri de algoritmi. Rezolvarea unei teme aplicative cuprinzând noţiuni de bază. 

Nota finală se calculează ca medie ponderată a notelor acordate pentru componentele specificate la 10.4 și 10.5. Examenul se 
consideră promovat dacă media este cel puțin 5  (nu  e necesar ca fiecare notă să fie mai mare de 5) . La fiecare dintre sesiunile 
de examen (inclusiv cele de restanță și măriri) nota se calculează după aceeași regulă. In sesiunea de restanțe/măriri se poate da 
doar proba la care nu s-a obținut notă de promovare (minim 5), cu excepția cazului în care studentul dorește să susțină și probele 
deja promovate. 

Obs: Studenții pot participa la orele de consultații, în cadrul cărora titularul de curs și laborator răspunde întrebărilor studenților și 
oferă explicații suplimentare legate de conținutul cursului, aplicațiile de la laborator și teme.   

 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar       
21.09.2020             Lect. dr. Claudia Zaharia       Lect. dr. Claudia Zaharia               
 
      Semnătura directorului de departament  
                   Prof. dr. Bogdan Sasu 


