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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

F.02.O.0.10 150 30 30 - 90 5 Română/rusă 

F.02.O.0.10 150 8 16 - 126 5 Română/rusă 

 
Rezultatele 

învățării: 

Competențe 

Competențe Finalități de studiu 

CP 1. Operarea cu conceptele, 

teoriile, metodelor și 

instrumentelor fundamentale de 

natură economico-financiară în 

realizarea de sarcini 

profesionale 

de cunoaștere: 

 Să cunoască teoria formulelor şi indicatorilor studiaţi (folosiţi ca bază 

în analiza economică a unei întreprinderi); formele de observare 

statistică; metodologia de centralizare, sistematizare şi prezentare a 

datelor observării de masă; obţinerea şi calcularea indicatorilor derivaţi; 

indicatorii de regresie şi corelaţie statistică; seriilor cronologice, 

metodologia de elaborare a sistemelor de indici. 

de aplicare: 

 Să clasifice formele de observare statistică, indicatorii statistici primari 

și derivați; marimile medii în mărimi medii de calcul și de poziție; 

indicatorii dispersiei, în indicatori indicatorii seriilor cronologice; 

indicatorii ce analizeză activitatea economică; 

de integrare: 

 Să calculeze și verifica rezultatul entităţii economice prin prisma 

indicatorilor studiați și anume: a indicatorilor absoluți și relativi, a 

indicatorilor medii, indicatorilor de variație, seriilor cronologice; 
indicatorii statistici ai eficienţei activităţii economice. 

CP 4.Organizarea și 

monitorizarea activităților 

organizației în conformitate cu 

cadrul normativ și exigențele 

mediului ambiant 

de cunoaștere: 

 Să selecteze metodele corespunzătoare în corespundere cu problema 

formulată. 

de aplicare: 

 Să selecteze metodele corespunzătoare în  corespundere cu problema 

formulată. 

de integrare: 

 Să manifeste iniţiativă şi disponibilităţi de a aborda sarcini variate. 

CP 6. Aplicarea instrumentelor 

manageriale de evaluare  a 

eficienței și eficacității 

activităților, de identificare și 

mobilizare optimă a rezervelor 

și măsurilor de sporire a 

eficacității și eficienței, inclusiv 

prin crearea și raționalizarea 

structurii organizatorice și a 

sistemelor de management al 

calității 

de cunoaștere: 

 Să demonstreze capacităţii de a se orienta în diversele domenii de studiu 

ale Statisticii, de a colecta date din diverse surse de informare, de a 

proiecta etapele demersului unui studiu statistic; 

de cunoaștere: 

 Să evalueze activitatea desfăşurată şi să găsească căi de eficientizarea a 

organizării acesteia. 

de aplicare: 

 Să stabilească modul de comunicare şi conlucrare cu grupul de muncă 

stabilit în concordanţă cu tipul acestuia; să identifice şi să înlăture 
barierele de comunicare; să participe activ la dezbateri, să respecte 

părerea celorlalţi şi să exprime propriile păreri argumentate. 

CP 8. Elaborarea și 

coordonarea proiectelor 

aferente administrării 

afacerilor prin utilizarea 

eficientă a resurselor 

organizaționale 

de cunoaștere: 

 Să poată realiza metodele de calcul şi analiza a indicatorilor economici 

şi  de a primi deciziile optimale, atât la  nivel de produs, întreprindere 

cât şi în ansamblu pe ramură. 

de cunoaștere: 

 Să exprime un mod de gândire creativ în structurarea şi rezolvarea 

problemelor; să propună metode şi implementări noi pentru 

soluţionarea situaţiei-problemă. 



de aplicare: 

 Să utilizeze forme variate de prezentare a informaţiei statistice, conform 

scopului propus – pentru ordonare, pentru prelucrare, sau pentru 

publicarea acestora (tabele statistice, serii statistice, forme grafice). 

Conținutul 

disciplinei 

1. Statistica ca ştiinţă, instrument de cunoaştere şi dirijare a economiei. Noţiuni fundamentale ale 

statisticii. 

2. Observarea statistică 

3. Sistematizarea, gruparea şi prezentarea datelor statistice 
4. Indicatorii statistici. Indicatori absoluţi şi relative 

5. Indicatori ai tendinţei centrale 

6. Indicatori ai împrăştierii (dispersiei) seriilor statistice 

7. Metoda selecţiei (sondajul statistic) 

8. Corelația și regresia statistică 

9. Analiza statistică a nivelului şi variaţiei în timp a fenomenelor (analiza seriilor cronologice) 

10. Indicii ca metodă statistică de analiză 

11. Statistica prețurilor. Prețurile de cosum. 
Evaluarea 

rezultatelor  

Pentru evaluarea rezultatelor învăţării în cadrul disciplinei se realizează: 

1. Evaluarea curentă - se desfășoară pe parcursul semestrului în cadrul cursurilor, seminarelor, consultaţiilor. 

De asemenea, sunt apreciate cu note pe o scală de la 1 la 10 atestările  semestriale obligatorii, care se 
desfășoară în perioadele prestabilite în calendarul academic anual. Ponderea evaluării curente constituie 60% 

(50% - la forma de studii frecvență redusă) din nota finală. 

2. Evaluarea finală - se realizează prin intermediul examenului scris, utilizând testul instituţional, alcătuit din 2 

subiecte formate din sarcini pe 3 nivele cu grad diferit de complexitate (cunoaștere, aplicate, integrare) sau o 

altă variantă de test realizat prin intermediul platformei educaționale  MOODLE a USM 

(www.moodle.usm.md). Ponderea notei acumulate la examen constituie 40% (50% - la forma de studii 

frecvență redusă) din nota finală la disciplină. 

3. Evaluarea produsului studiului individual – se efectuează în afara orelor  de contact direct: la orele de 

consultaţie. Cele mai bune lucrări vor fi prezentate la seminar. 

Studiul 

individual 

Pentru activitatea individuală, studenții realizează un caiet de sarcini cu problemele studiate pe parcursul 

semestrului. 

Bibliografie 

recomandată 
De bază: 
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Data completării Semnătura titularului de curs 
 

 


