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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    Finanţe-Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Finanţe  
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Finanţe și Bănci 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              ECONOMETRIE 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Lect. univ.dr. Opreana Alin 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ.dr. Opreana Alin 
2.4 Anul de 
studiu 

II 2.5 Semestrul:  II 2.6 Tipul de 
evaluare:  

V 2.7 Regimul 
disciplinei:  

DD 

 
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: 3.2 curs 28 3.3 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             5 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   5 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi ..................................                                       
3.7 Total ore studiu individual      19 
3.9 Total ore pe semestru            75 
3.10 Numărul de credite              3 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum        Statistică; Matematici financiare 
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
om

pe
te

nț
e 

 
pr

of
es

io
na

le
 

 Capacitatea de utilizare a datelor statistice  pentru testarea teoriilor economice 
 Realizarea de prognoze economice pe seama datelor empirice 
 Fundamentarea deciziilor în mediul probabilist 
 Cuantificarea relațiilor de tip cauză-efect în procesele economice 
 Analiza și modelarea cantitativă a procesului economic generator de fenomen economic 
 Modelarea seriilor de timp  

C
om

pe
te

nț
e 

ta
ns

ve
rs

al
e  Comunicarea verbală şi scrisă folosind adecvat conceptele economice. 

 Deprinderea de a lucra în echipă. 
 Deprinderea de a rezolva problemele folosind metoda reducţionistă. 
 Abilitatea de a coopera cu specialişti din alte domenii. 
 Atitudine responsabilă în fundamentarea deciziilor economice. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina Econometrie are ca obiectiv general testarea teoriilor 
economice, analize și prognoze,  pe seama datelor empirice. 

7.2 Obiectivele specifice              Evidențierea pe baze obiective a relațiilor de tip cauză-efect 
din economie; 

 Stabilirea proporției în care cauzele determină evoluția unei 
variabile-efect; 

 Previziunea evoluției unui fenomen economic în raport cu 
factorii cauzali. 

 
8.  Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Elemente de matematică și statistică (Probabilități și variabile 
aleatoare; Sondaj, estimare, verificare; Funcții, derivate și teoreme 
utilizate în etapa de estimare; Caracteristici numerice: media, 
varianța, abaterea medie pătratică, covarianța, corelația; Repartiția 
normală) 

Prelegerea 
intensificată, 
Expunerea, 

Problematizarea, 
Explicaţia, 
Conversaţia 

3 ore 

Elemente de econometrie (Conceptul de econometrie; Rolul și 
particularitățile econometriei în studiul economiei; Taxonomia 
modelelor econometrice (modele de regresie cu o singură ecuație; 
modele de regresie cu ecuații simultane; modele de ecuații pentru 
analiza seriilor de timp); Etape în modelarea procesului economic cu 
ajutorul instrumentului econometric) 

3 ore 

Modelul unifactorial (Relațiile de cauzalitate în economie; Regresia 
statistică, estimarea parametrilor și semnificația economică a 
acestora; Proprietățile estimatorilor metodei celor mai mici pătrate; 
Metoda verosimilității maxime; Metoda bayesiană de estimare) 

2 ore 

Modelul multifactorial (Modelul liniar multifactorial; Variabile 
calitative în economie – posibilități de măsurare și includere în 
modelele econometrice) 

2 ore 
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Verificarea semnificației statistice a estimărilor (Verificarea 
rezultatelor modelării prin compararea acestora cu realitatea 
economică; Verificarea semnificației statistice a parametrilor 
estimați – testul t; Verificarea semnificației modelului de estimare – 
testul F) 

Prelegerea 
intensificată, 
Expunerea, 

Problematizarea, 
Explicaţia, 
Conversaţia 

2 ore 

Verificarea confirmării ipotezelor privind datele, factorii și modelul 
(Ipoteza privind corectitudinea datelor; Ipoteza privind repartiția 
variabilei reziduale; Ipoteza privind egala împrăștiere a valorilor 
variabilei reziduale și independența acesteia în raport cu variabila 
explicativă din model; Ipoteza privind neautocorelația valorilor 
variabilei reziduale: Ipoteza privind independența variabilelor 
cauzale în cazul modelului multifactorial Ipoteza privind liniaritatea 
modelului și corecta sa specificare; Verificarea corectei specificări a 
modelului econometric și utilizarea estimațiilor obținute) 

4 ore 

Modelul econometric cu ecuații simultane (Caracteristici ale 
specificării în cazul modelului cu ecuații simultane; Estimarea 
parametrilor și semnificația economică a estimațiilor; Verificarea 
semnificației rezultatelor prin teste și simulări) 

3 ore 

Modelarea seriilor de timp – noțiuni introductive și testarea 
staționarității seriei (Noțiuni specifice analizei seriilor cronologice; 
Staționar și nestaționar în comportamentul evolutiv în timp – teste 
de staționaritate) 

3 ore 

Modelarea seriilor de timp – identificarea modelului, estimarea 
parametrilor, verificarea modelului (Prognoze bazate pe 
comportamentul procesului economic în timp – modelele AR, MA, 
ARMA, ARIMA; Identificarea modelului stochastic; Estimarea 
parametrilor; Verificarea modelului stochastic de prognoză; 
elaborarea prognozelor) 

4 ore 

Modele neliniare (Modelul logistic – definirea modelului și 
estimarea parametrilor; Modelul polinomial – definirea modelului și 
estimarea parametrilor) 

2 ore 

Bibliografie 
 Pecican, Ș., Econometrie, Editura C.H. Beck, București, 2006 
 Pecican, Ș., Econometria pentru...economiști. Econometrie – teorie și aplicații, ed. a 3-a, Editura 

Economică, București, 2009 
 Tudorel, A.; Regis, B., Econometrie, Editura Economică, București, 2008 
 Brătian, V., Economic Organizațion and Paradigm of the Living Logical System, Editura Lambert 

Academic Publishing, Germany, 2012 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Elemente de matematică și statistică - Aplicații 

Expunerea, Problematizarea, 
Explicaţia, Conversaţia, 

Studiul de caz 
 

2 ore 
Elemente de econometrie - Conceptul de econometrie, 
taxonomia modelelor, etape în modelarea procesului 
economic cu ajutorul instrumentului econometric 

2 ore 

Modelul unifactorial - Studii de caz 2 ore 
Modelul multifactorial - Studii de caz 2 ore 
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Verificarea semnificației statistice a estimărilor - Studii de 
caz 

Expunerea, Problematizarea, 
Explicaţia, Conversaţia, 

Studiul de caz 

2 ore 

Verificarea confirmării ipotezelor privind datele, factorii și 
modelul - Studii de caz 

4 ore 

Modelul econometric cu ecuații simultane - Studii de caz 4 ore 
Modelarea seriilor de timp – noțiuni introductive și testarea 
staționarității seriei - Studii de caz 

4 ore 

Modelarea seriilor de timp – identificarea modelului, 
estimarea parametrilor, verificarea modelului - Studii de caz 

4 ore 

Modele neliniare - Studii de caz 2 ore 
Bibliografie 
 Pecican, Ș., Econometrie, Editura C.H. Beck, București, 2006 
 Pecican, Ș., Econometria pentru...economiști. Econometrie – teorie și aplicații, ed. a 3-a, Editura 

Economică, București, 2009 
 Tudorel, A.; Regis, B., Econometrie, Editura Economică, București, 2008 
 Brătian, V., Economic Organizațion and Paradigm of the Living Logical System, Editura Lambert 

Academic Publishing, Germany, 2012 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere 
din                                                         
nota finală      

10.4 Curs              Cunoaşterea conceptelor, tehnicilor 
şi modelelor folosite în modelarea 
econometrică a economiei 
Capacitatea de a realiza judecăţi pe 
seama conceptelor. 
Capacitatea de a realiza raţionamente 
pe seama judecăţilor. 
Capacitatea de a rezolva probleme, 
aplicând noţiunile învăţate. 

- Test scris 
(probleme și 
teorie) la finele 
perioadei 
aferente 
activităților 
didactice. 

- Examen oral cu 
bilete în sesiune 

 
 
 

70% 
 
 
 
 
 
 
20% 

10.5 Seminar/laborator Caiet de probleme rezolvate și studii 
de caz 

Sintetizarea şi 
notarea activităţii 
studenţilor pe 
parcursul 
semestrului. 

10% 
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10.6 Standard minim de performanţă                                                        
 Minim nota 5 (cinci) la testul scris 
 Caiet de probleme rezolvate și studii de caz 

 
 
 

 
 

 
 
Data completării 
01.10.2016 

Semnătura titularului de curs 
 

…………………………………….. 

Semnătura titularului de seminar 
 

……………………………………. 
 

Data avizării în department 
03.10.2016 

Semnătura directorului departamentului 
 

…………………………………………. 
 


