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FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2. Facultatea Facultatea de Inginerie 

1.3. Departamentul Departamentul de Energetică și Știința Calculatoarelor 

1.4. Domeniul de studii Calculatoare și Tehnologia Informației 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea Tehnologia Informației/ inginer 

1.7. Forma de învăţământ Învățământ cu frecvenţă 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Fiabilitate 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr.ing. Bibire Luminița 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf.dr.ing. Roxana GRIGORE 

2.4. Anul de 

studiu 

IV 2.5. Semestrul 7 2.6. Tipul de evaluare colocviu 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 1 3.3. Seminar 1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

28 3.5. Curs 14 3.6. 

Seminar 

14 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

Tutoriat  3 

Examinări 2 

Alte activităţi (precizaţi):  

 

3.7. Total ore studiu individual  47 

3.8. Total ore pe semestru  75 

3.9. Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 
•  

4.2. de 

competenţe 
•  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului •  

http://inginerie.ub.ro/
mailto:decaning@ub.ro
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5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
•  

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
• Însuşirea cunoştinţelor care stau la baza calculelor de fiabilitate utilizate 

în cazul sistemelor informatice.  

7.2. Obiectivele specifice • Aplicarea conceptelor, teoriilor si metodelor de investigare fundamentale 

din domeniul de studiu, pentru formularea de proiecte si demersuri 

profesionale; 

• Capacitate de sintetizare si interpretare a unui set de informatii, de 

rezolvare a unor probleme de baza si de evaluare a concluziilor posibile; 

• Iniţiativă în analiza şi rezolvarea de probleme: 

• Noţiuni generale de fiabilitate, mentenanţă, risc. Calculul fiabilităţii. 

 

8. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

1. Introducere                                                                                         

1.1 Fiabilitatea ca parte a calităţii . Definiţii clasificări. Ingineria 

convergentă şi siguranţa în      

     funcţionare a elementelor şi sistemelor. Sensul economic al 

fiabilităţii. 

1.2 Reglementări privind situaţiile în care trebuie efectuate calcule de 

fiabilitate Indicatori de fiabilitate  

1.3 Utilizarea indicatorilor de fiabilitate în calculele tehnico 

economice.  

4 Prelegere, prezentare 

proiector, calcule la tablă 

 

2. Elemente de teoria probabilităţilor-                                                        

2.1Evenimente . Probabilităţi. Variabile aleatoare. Legi clasice de 

probabilitate Funcţii de  

4 Prelegere, prezentare 

proiector, calcule la tablă 
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C4.1. Identificarea şi descrierea tehnologiilor şi mediilor de programare şi ale conceptelor specifice ingineriei 

programării 

C4.2. Explicarea rolului, interacţiunii şi funcţionării componentelor sistemelor informatice 

C4.3. Elaborarea specificaţiilor şi proiectarea unor sisteme informatice folosind metode şi instrumente 

specifice 

C4.4. Gestionarea ciclului de viaţă a sistemelor hardware, software şi de comunicaţii pe baza evaluării 

performanţelor 

C4.5. Dezvoltarea, implementarea şi integrarea sistemelor informatice 

C5.1. Identificarea şi descrierea instrumentelor de modelare, simulare şi evaluare a performanţelor sistemelor 

hardware, software şi de comunicaţii 

C5.2. Utilizarea unor cunoştinţe interdisciplinare pentru asigurarea exploatării sistemelor hardware, software 

şi de comunicaţii în raport cu cerinţele domeniului de aplicaţii 

C5.3. Utilizarea unor principii şi metode de bază pentru asigurarea securităţii, siguranţei şi uşurinţei în 

exploatare a sistemelor hardware, software şi de comunicaţii 

C5.4. Testarea şi evaluarea calitativă a caracteristicilor funcţionale şi nefuncţionale ale sistemelor informatice, 

pe baza unor criterii specifice 

C5.5. Dezvoltarea de sisteme şi aplicaţii pentru întreţinerea şi utilizarea de sisteme hardware, software şi de 

comunicaţii 
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       repartiţie, Functia caracteristica, Functia generatoare 

2.2 Funcţii de repartiţie utilizate. Repartiţia binomială. Repartiţia hi 

pătrat.  

      Repartiţia Weibull. Repartitia Student. Repartitia Snedecor, 

Repartitia normala, Repartitia   

       Lognormala. Repartitia exponentiala 

2.3 Marimi caracteristice variabilelor aleatoare. Valori medii 

momente. 

2.4 Fiabilitatea elementului simplu nereparabil. 

2.5 Fiabilitatea elementului simplu reparabil. 

3. Estimarea parametrilor functiilor de repartitie 

3.1 Repartiţii teoretice şi repartiţii empirice. 

Estimatorul.Estimatorul corect. Estimatorul absolut corect. 

Estimatia  eficienta. 

3.2 Metode de estimare punctuala. Metoda Verosimilitatii 

maxime.  

3.3 Estimarea cu ajutorul intervalelor de încredere. 

3.4 Planuri de experimentare. Planul trunchiat, Planul cenzurat, 

Planul mixt, Planul FRE. 

3.5 Verificarea ipotezelor. Metoda Hi patrat. Metoda 

Kolmogorov-Smirnov. 

4 Prelegere, prezentare 

proiector, calcule la tablă 

 

4. Modele structurale utilizate în fiabilitate   

4.1 Funcţia de structura a unui sistem bivalent  

4.2 Legături şi tăieturi minimale.  

4.3 Simplificarea reţelelor de fiabilitate cu ajutorul legăturilor şi 

tăieturilor minimale. 

4.4 Fiabilitatea sistemelor cu structura serie.  

4.5 Fiabilitatea sistemelor cu structura paralel.  

4.6 Fiabilitatea sistemelor cu structura serie paralel. 

4.7  Fiabilitatea sistemelor cu structura paralel serie.  

4.8 Structura redondantă globală.  

4.9 Structuri decompozabile la serie parallel 

4.10 Structuri nedecompozabile. Structura triunghi-stea şi stea 

triunghi 

4 Prelegere, prezentare 

proiector, calcule la tablă 

 

5. Metode de calcul utilizate în fiabilitate  4ore 

5.1 Metoda binomială. 

5.2 Metoda  Monte Carlo.  

5.3 Metode bazate pe procese Markov cu parametru continuu. 

5.4 Metoda bazată pe utilizarea formulei probabilităţii totale.  

5.5 Metoda parametrică bidimensională 

5.6 Metoda arborilor de defectare 

5.7 Metode Markov pentru sisteme trivalente 

5.8 Metoda legaturilor aditonale 

4 Prelegere, prezentare 

proiector, calcule la tablă, 

prezentare softuri utilizate 

 

6. Redundanta, toleranta la defectari                              

6.1 Redundanta materiala 

6.2 Redundanta analitica. 

6.3 Redundanta statica 

6.4 Redundanta dinamica 

6.5 Toleranta la defectari. 

6.6 Autotestarea  

6.7 Autodiagnoza 

4 Prelegere, prezentare 

proiector, calcule la tablă 

 

7.  Mentenanța sistemelor informatice 4 Prelegere, prezentare 

proiector, calcule la tablă, 

utilizare programe calcul 

 

Bibliografie 

• Grigore Roxana, Fiabilitate, suport de curs electronic., 2016 

• Ioan P.VIZITEU, Fiabilitatea instalatiilor de protectie si automatizare utilizate in sistemele  electroenergetice, 

2009 

• Costica Nitu, Sisteme de conducere cu calculatoare. Fiabilitatea factorului uman, 2010  

• Martin L. Shooman, Reliability of Computer Systems and Networks, 2003 
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Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Evenimente. Probabilități 1 Prelegere, discuții libere, aplicații   

2. Variabile aleatoare. Aplicatii 1 Prelegere, discuții libere, aplicații   

3. Aplicații ale repartitiei binomiale în calculul 

fiabilității echipamentelor din informatică 

1 Prelegere, discuții libere, 

aplicații, utilizare softuri 

 

4. Simplificarea rețelelor de fiabilitate 1 Prelegere, discuții libere, aplicații   

5. Fiabilitatea echipamentelor de calcul 1 Prelegere, discuții libere, aplicații   

6. Calculul fiabilității utilizând procedeul echivalării 

succesive ale schemei de calcul 

1 Prelegere, discuții libere, aplicații   

7. Metoda lanțurilor Markov- aplicații 1 Prelegere, discuții libere, aplicații   

8. Metoda Monte Carlo -aplicații 1 Prelegere, discuții libere, aplicații   

9. Diagnoză și autodiagnoză. Elemente tolerante la 

defecte 

1 Prelegere, discuții libere, aplicații   

10. Tehnici și modele pentru sisteme software tolerante 

la defecte 

1 Prelegere, discuții libere, aplicații   

11. Fiabilitatea softurilor 1 Prelegere, discuții libere, aplicații   

12. Fiabilitatea rețelelor de calculatoare 1 Prelegere, discuții libere, aplicații   

13. Mărirea fiabilității prin rezervare 1 Prelegere, discuții libere, aplicații   

14. Mentenanța sistemelor. Aplicații 1 Prelegere, discuții libere, 

aplicații, utilizare softuri 

 

Bibliografie 

1. Grigore Roxana, Fiabilitate, suport de seminar electronic., 2016 

2. Ioan P.VIZITEU, Fiabilitatea instalatiilor de protectie si automatizare utilizate in sistemele  electroenergetice, 

2009 

3. Costica Nitu, Sisteme de conducere cu calculatoare. Fiabilitatea factorului uman, 2010  

4. Martin L. Shooman, Reliability of Computer Systems and Networks, 2003 

Bibliografie minimală 

8.  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina este un foarte bun punct de plecare pentru toți ingineri care lucrează la proiectarea și întreținerea 

echipamentelor de calcul, a softurilor și rețelelor de calculatoare. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

Curs Prezență la discuții, prezență  10% 

Seminar 
Realizare de aplicații, participare activă 

la ore 

Lucrare scrisă 20% 

10.6. Standard minim de performanţă  

obtinerea notei minime de 5 la colocviu 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

20.09.2021 Prof.dr.ing. Bibire Luminița Conf.dr.ing. Roxana GRIGORE 

 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

23.09.2021 Prof. univ. dr. ing. George CULEA 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.09.2021 Conf. univ dr. ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ 
 


