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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul   Finanțe-Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Contabilitate și informatică de gestiune 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              Statistică 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Lect.univ.dr. Ioana Sbârcea 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Ioana Sbârcea 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DO 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor 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 învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             8 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              8 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   20 
Tutoriat 4 
Examinări 4 
Alte activităţi   
3.7 Total ore studiu individual      44 
3.9 Total ore pe semestru            100 
3.10 Numărul de credite              4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        - Matematică 
- Microeconomie 

4.2 de competenţe         
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

  

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
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 cunoașterea limbajului statistic, a noțiunilor, metodelor și informațiilor statistice; 
 deprinderea modului de utilizare a instrumentelor statistice;  
 înțelegerea modului de utilizare a  instrumentelor statisatice pentru cunoașterea 

realității economice; 
 capacitatea de elabora un proiect statistic; 
 deprinderea tehnicii de prezentare a indicatorilor sub formă de grafice și tabele; 
 înțelegerea modului de interpretare a rezultatelor obținute în urma aplicării 

metodelor statistice; 
 capacitatea de a utiliza metodele statistice învățate în cadrul unui situații economice 

reale;  
 realizarea de conexiuni între informațiile statistice și realitatea economică; 
 capacitatea de adaptare a instrumentarului statistic la diferitele situații din domeniul 

contabilității 
 

C
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  obţinerea de cunoştinţe de bază necesare exercitării profesiei; 
 dobândirea de noi abilităţi precum şi dezvoltarea celor existente; 
 dezvoltarea capacităţii de transpunere în practică a cunoştinţelor teoretice 

dobândite; 
 dezvoltarea capacităţii de a soluţiona probleme folosind metode şi tehnici specifice 

statisticii; 
 însuşirea unui comportament adecvat cu privire la abordarea unor probleme 

referitoare la noile realităţi din domeniul financiar 
 stimularea încrederii şi a motivaţiei de a lucra în echipe multidisciplinare 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoașterea instrumentarului statistic și a modului de 

utilizare al acestuia în situații financiare concrete și diverse 
7.2 Obiectivele specifice              Deprinderea unei gândiri statistice adaptate mediului de afaceri 

 Capacitatea de transpunere a rezultatelor statistice în informații 
economice 
 Dobândirea capacității de adecvare a metodelor statistice la 

diferite situații economice 
 

    
8. Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
1. Noțiuni introductive privind statistica Prelegere și discuții 1 prelegere 
2. Teoria scalării Prelegere și discuții 1 prelegere 
3. Sistematizarea datelor. Metode de prelucrare 
primară și de expunere a rezultatelor prelucrării 

Prelegere însoțită de exemple 
din realitatea economică, cu 
specific pe sectorul financiar și 
discuții 

1 prelegere 

4. Mărimi relative - concept, modalitate de calcul, Prelegere însoțită de exemple 1 prelegere 
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aplicabilitate  din realitatea economică, cu 
specific pe sectorul financiar și 
discuții 

5. Indicatorii tendinței centrale – analiză individuală 
și în corelație 

Prelegere însoțită de exemple 
din realitatea economică, cu 
specific pe sectorul financiar și 
discuții 

1 prelegere 

6. Analiza de variație  Prelegere însoțită de exemple 
din realitatea economică, cu 
specific pe sectorul financiar și 
discuții 

1 prelegere 

7.Analiza simetriei în distribuțiile statistice Prelegere însoțită de exemple 
din realitatea economică, cu 
specific pe sectorul financiar și 
discuții 

1 prelegere 

8. Analiza de regresie și corelație statistică Prelegere însoțită de exemple 
din realitatea economică, cu 
specific pe sectorul financiar și 
discuții 

2 prelegeri 

9. Analiza seriilor cronologice Prelegere însoțită de exemple 
din realitatea economică, cu 
specific pe sectorul financiar și 
discuții 

2 prelegeri 

10. Metoda indicilor statistici Prelegere însoțită de exemple 
din realitatea economică, cu 
specific pe sectorul financiar și 
discuții 

2 prelegeri 

11. Analiza datelor prin teoria selecției Prelegere însoțită de exemple 
din realitatea economică, cu 
specific pe sectorul financiar și 
discuții 

1 prelegere 

Bibliografie 
 Anghelache C.  – Tratat de statistică teoretică și economică, Editura Economică, București, 2008  
 Bacescu Carbunaru A. – Statistică macroeconomică, Editura Universitară, București, 2009 
 Begu S. L. – Statistică internațională (Analize comparative), Editura Universitară, București, 2009 
 Biji E., Wagner P., Lilea E., Statistica Aplicata in economie: compendiu, Editura Oskar Print, 

București, 2005 
 Gogu E. – Compendiu de statistică aplicată în economie, Editura Oscar Print, București, 2007 
 Maniu A., Mitruţ C-tin, Voineagu V. -  Statistica pentru managementul afacerilor, Editura Economică, 

Bucureşti, 2002 
 Negoescu Gh., Ciobanu Rodica,  Bazele statisticii pentru afaceri,  Editura ALL BECK, Bucureşti, 1999 
 Stan Roman F. – Statistica de la A la Z, Editura Universitară, București, 2014 
 Savoiu G. – Statistică pentru afaceri, Editura Universitară, București, 2011 
 Simion D. – Statistică descriptivă, Editura Universității Lucian Blaga, Sibiu 2002 

 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
1. Exersarea principalelor noțiuni statistice (cu particularizări din 
domeniul financiar și contabil). Comunicarea structurii 

Dialog de 
seminar 

1 seminar 
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portofoliului de seminar. 
2. Aplicarea metodelor de prelucrare primară a datelor pe bazele de 
date alese individual sau în echipă din domeniul financiar  

Aplicații și studii 
de caz 

1 seminar 

3. Aplicarea mărimilor relative pe bazele de date sistematizate și 
nesistematizate 

Aplicații și studii 
de caz 

2 seminarii 

4. Aplicarea indicatorilor tendinței centrale pe distribuțiile simple 
și de frecvențe. Interpretarea rezultatelor în corelație 

Aplicații și studii 
de caz 

1 seminar 

5. Aplicarea analizei de variație pe bazele de date individuale Aplicații și studii 
de caz 

1 seminar 

6. Analiza asimetriei Aplicații și studii 
de caz 

1 seminar 

7.Aplicarea analizei de corelație și regresie (folosire Excel)  Aplicații și studii 
de caz 

2 seminarii 

8. Aplicarea indicatorilor de dinamică, analiza componentelor și 
extrapolarea seriei(folosire Excel) 

Aplicații și studii 
de caz 

2 seminarii 

9. Aplicarea metodei indicilor statistici  Aplicații 2 seminarii 
10. Analiza și evaluarea portofoliului de seminar Discuții 1 seminar 
Bibliografie 
 Anghelache C. ,Bugudui E. - Statistica aplicata, indicatori, sinteze, studii de caz, Editura Economica, 

Bucuresti, 2006 
 Anghelache C. ,Bugudui E. - Statistica aplicata, indicatori, sinteze, studii de caz, Editura Economica, 

Bucuresti, 2006 
 Gogu E. – Statistică aplicată în economie – caiet de seminar, Editura Oscar Print, București 
 Simion D. – Statistică descriptivă, Editura Universității Lucian Blaga, Sibiu, 2002 
 Titan E., Voineagu V. , Ghita S. , Boboc C. , Tudose D. – Statistică – baze teoretice și aplicații, Editura 

Economică, București, 2007 
 Voineagu V. -  Statistica – baze teoretice si aplicatii, Editura Economica, Bucuresti, 2007 
 Voineagu V., Lilea E. - Statistica: teorie si aplicatii, Editura ASE, București, 2006 
 www.insse.ro, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
Continutul prezentei fișe este rezultatul consultării informațiilor legate de cerințele mediului de 
afaceri, cerințe despre care am luat la cunoștință din: 
- presa de specialitate 
- contractele încheiate între Universitate și reprezentanții mediului de afaceri 
- experiențele discutate cu membrii asociației Alumni 
- întâlnirile cu repezentanții mediului de afaceri organizate de Clubul Studenților Economiști 
Conținutul materiei predate la disciplina Statistică este construit astfel încât să ofere studentului 
posibilitatea de a raspunde la diferite solicitări de analiză a informațiilor economice pe care le va 
primi la locul de muncă. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         
nota finală 
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10.4 Curs               - Însușirea teoretică și 
aplicativă a  
cunoștințelor dobândite 
în primele 7 cursuri și 
seminarii 
- Însușirea teoretică și 
aplicativă a  
cunoștințelor dobândite 
în ultimele 7 cursuri și 
seminarii 
 

Examen parțial 
 
 
 
 
 
Examen final 

33,3% 
 
 
 
 
 
33,3% 

10.5 Seminar/laborator - Capacitatea de 
aplicare a 
instrumentarului 
statistic pe o bază de 
date aleasă individual 
sau în echipă formată 
din 2 studenți 

Portofoliu de seminar și 
testări fulger, neanunțate 
în timpul seminariilor 

33,3% 

- Capacitatea de a 
răspunde la întrebări pe 
marginea portofoliului 

 

- Demonstrarea 
abilităților de a 
răspunde individual, în 
scris la aplicații 
asemănătoare celor din 
portofoliu 

 

10.6 Standard minim de performanţă   
- Cunoasterea modului de calcul și interpretării mediilor, indicatorilor variatiei si ai dinamicii 
- Obținerea notei minim 5 la seminar, respectiv întocmirea portofoliului de seminar și 

demonstrarea faptului că există un minim de cunoștințe din conținutul acestuia. 
- Obținerea notei minim 5 la cel putin unul dintre examene (examen parțial, respectiv examen 

final) 
 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
    01.10.2016  ............................       ............ 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
  03.10.2016                 ............. 

 


