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Codul 

 

Total 
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Curs 

 

Seminare 

 

Laborator 

 

Lucrul 

individual 

 

Credite 

(ECTS) 

 

Limba de 

predare 
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120 

 

30 

 

30 

 

0 

 

60 

 

4 

 

Română 

 

Rezultatele 

învățării: 

Competențe 

 

Competențele 

 

Finalități de studiu 

CP 2. Culegerea de date, informaţii, 

prelucrarea şi interpretarea 

acestora pentru soluţionarea unor 

probleme de natură financiară, 

elaborarea de planuri, bugete şi 

întocmirea de rapoarte financiare şi 

fiscale în entităţi publice şi private 

CP.4  Determinarea, explicarea şi 

analiza indicatorilor economico-

financiari; evaluarea fluxurilor 

financiare  

. 

 a cunoaste conceptele  de calcul modern  
incluse în programele universităţilor în 
vederea testării teoriei economice, metode  
şi instrumente de modelare şi optimizare a 
proceselor economice. 

 a clasifica   modelele şi metodele utilizate în  
econometrie; 

 a descrie mecanismele formalizate în 
ecuaţii; 

 a argumenta rezultatele prin obţinerea de 
calcule numerice şi aprecieri economice; 

 a  utiliza  corect: corelaţiile  dintre 
variabilele economice; testele statistice 
pentru a valida modelul econometric; 

 a   aplica  testele statistice(Studeent , Fisher, 
R2  ) pentru a valida modelul econometric; 

 a  utiliza formulele propuse de metoda celor 
mai mici pătrate; 

 a aprecia rolul ipotezelor şi testelor în 
analiza econometrică;   modelelor 
econometrice simplu şi multiplu; 



 a forma  şi menţine  relaţii  de lucru 
productive cu managerii în procesul 
argumentării economico-matematice a 
deciziilor; 

 a  aprecia, a  utiliza eficient metodele  
econometriei în analiza economică 
(prognoze, estimări) 

 a formula propuneri cu scopul perfecţionării 
metodelor de soluţionare şi aplicare a 
econometriei în procesele economice; 

 a efectua  investigaţii  referitor la teoria şi 
practica argumentării matematice a 
deciziilor manageriale, financiare în 
unităţile social-economice 

Conținutul 

disciplinei 

Domeniul econometriei.                                                                                                                        
Elemente de teoria probabilitaţilor.                                                                                                    
Modelul liniar de regresie pară.                                                                                                             
Modelul liniar clasic general. Prognoza.                                                                                              
Diverse aspecte ale regresiei liniare.                                                                                      
Heteroscedasticitatea. Autocorelaţia 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

 2 lucrări de control – probe scrise; 

 elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual, 

 aprecierea în rezultatul participării la seminare. 

Evaluarea finală - examen scris. Testele pentru evaluarea finală se elaborează de 

cadrul didactic responsabil de disciplină și se aprobă la nivel de Departament și de 

către Consiliul Facultății. Variantele de teste elaborate cuprind minimum 80% din 

prevederile curriculare. 

 Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%;  

 evaluare finală – 40%. 

Lucrul 

individual 

Caiet de sarcini 
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