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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Lucrul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limb

a de 

pred

are 

F02.O.0.10 150 30 30  90 5 Rom

ână/ 

rusă/

engle

ză 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

CP 1. Operarea cu concepte, 

teorii, metode, instrumente 

fundamentale de natură 

economico-financiară în 

realizarea de sarcini profesionale 

în entităţi publice și private. 

de cunoaștere: 

 Cunoașterea și descrierea conceptelor, indicatorilor, 

indicilor fundamentali utilizati in statistica  

economica 

de aplicare: 

 Utilizarea adecvată a conceptelor, indicatorilor, 

indicilor pentru analiza  anumitor situatii si fenomene 

economico-financiare  

de integrare: 

 elaborarea de lucrări statistico-economice utilizind 

indicatorii si indicii statistici 
CP 2. Culegerea de date, 

informații, prelucrarea și 

interpretarea acestora pentru 

soluționarea unor probleme de 

natură financiară, elaborarea de 

planuri, bugete și întocmirea de 

rapoarte financiare și fiscale în 

entități publice și private 

de cunoaștere: 

 identificarea metodelor și procedeelor de bază ale 

analizei statistice pentru culegerea, prelucrarea și 

prezentarea a datelor și informațiilor necesare 

soluționării unor probleme de natură economico-

financiara,    

 explicarea metodelor și instrumentelor de bază ale 

statisticii economice 
de aplicare: 

 utilizarea adecvată a metodelor, indicatorilor, 

indicilor și procedeelor de bază ale statisticii 

econimice pentru culegerea, prelucrarea și 

prezentarea informațiilor de natură economico-

financiară   

 utilizarea bazelor de date prelucrate  cu ajutorul 

metodelor și procedeelor statistici economice pentru 

analiza si evaluarea situatiilor economico-financaire 

de integrare: 

 proiectarea unui sistem simplu de colectare și 

prelucrare de date privind anumite fenomene 
social-economice 

CP.3 Executarea operaţiunilor, 

tranzacțiilor și sarcinilor specifice 

domeniului financiar-bancar în 

condiţii de autonomie restrânsă 

sau asistenţă calificată 

de cunoaștere: 

 Descrierea metodelor, indicatoilor si indicilor, 

utilizati in analiza statistica. 

 

 

 

 

de aplicare: 

 Evaluarea critică a datelor cu caractereconomico-

social 

de integrare: 



 Elaborarea proiectelor de studiere a proceselor 

social-economice. 

 

CP 4. Determinarea, explicarea și 

analiza indicatorilor economico-

financiari în domeniul bancar;  

De aplicare: 

 aplicarea metodologiei de calcul și analiză a 

indicatorilor econimico-statistici. 

 utilizarea rezultatelor analizei statistice și 

interpretarea fenomenelor si roceselor economice 

de integrare: 

 studiul fenomenelor si proceselor social-economice 

cu ajutorul indicatorilor si metodelor statistico-

economice 
Conținutul 

disciplinei 
1. Statistica ca ştiinţă, instrument de cunoaştere şi dirijare a economiei. 

Noţiuni fundamentale ale statisticii. 
2. Observarea statistică 
3. Sistematizarea, grupareaşiprezentareadatelorstatistice 

4. Indicatoriistatistici. Indicatoriabsoluţişirelativi 

5. Indicatoriaitendinţeicentrale 

6. Indicatoriaiîmprăştierii (dispersiei) seriilorstatistice 

7. Metodaselecţiei (sondajul statistic) 

8. Corelaţia şi regresia statistică 

9. Analizastatistică a niveluluişivariaţieiîntimp a fenomenelor 

(analizaseriilorcronologice) 

10. Indiciicametodăstatistică de analiză.  IndicelePreţurilor de Consum 

11. Domenii de studiualeStatisticiiEconomice.  

12. Statisticaproductivităţiimuncii 

13. Statisticafondurilor fixe 
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, care include 2 subiecte din cadrul cursului studiat. 
Fiecare subiect al testului cuprinde sarcini de: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

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

 evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40% 

 

Lucrul 

individual 
Studenții vor realiza lucrari individuale sub forma unui caiet de sarcini care va fi elaborat, prezentat 

și structurat în modul şi în termenii expuși în curriculum-ul la disciplină (poate fi accesat pe 

platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

Bibliografie 

recomandat

ă 

de bază (cel mult 3 – 4 titluri) 

1. Biji E., Baron T., Statistică teoretică şi economică, E.D.P., Bucureşti, 1996; 

2. Biji E., Tovissi L., Statistică teoretică, Lito ASE, Bucureşti, 1995; 

3. Baron T., Statistică teoretică şi economică, ASE, Bucureşti, 1989; 

4. Şuşu-Ţurcan A., Statistică. Chişinău: Evrica, 2004. 

5. Ţiţan E. şi alţii. Statistică. Chişinău: Evrica, 2001. 
 

suplimentară (până la 6 surse) 

1. Pîrţachi I., Caraivanova S. Statistica social – econonică.  Chişimău: Editura ASEM, 

2007. 

http://www.moodle.usm.md/


 

2. Balu Mariana–Elena. Bazele statisticii. Bucureşti: Editura Fundaţiei Romîne de 

Mîine, 2007. 

3. Titan Emilia. Statistica.  Bucureşti: Editura Meteor Press, 2012. 

4.  Boboc C. Analiza statistica multidimensionala. Aplicatii în cadrul studiului 

produselor si serviciilor. Bucureşti: Editura Meteor Press, 2012. 

5. Roşca E., Mitrut C., Costa C. Statistica. Disciplina stiintifica si metoda de cercetare 

in variate domenii.  Bacău: Editura Eonomica, 2008. 

6. Bîrcea I. Statistica si analiza economico-financiara. Targu-Mureş: Editura 

Universitatii Petru Maior Targu-Mures, 2011. 

7. Громыко Г.Л.Теория статистики.  Мockвa: ИНФРА-М, 2009. 

8. ШмойловаР. А.  [и др.].Теория статистики: учебник.Мockвa: Финансы и 

статистика, 2005. - 655 с. 

http://www.librarie.net/autor/31835/cristina-boboc
http://www.librarie.net/autor/60523/constantin-mitrut
http://www.librarie.net/autor/67601/carlos-costa
http://www.librarie.net/autor/29953/ioan-bircea
http://www.librarie.net/editura/Universitatii%2BPetru%2BMaior%2BTargu-Mures
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/4361/

