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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   Departamentul de Management, Marketing și Administrarea 

afacerilor 
1.4 Domeniul de studii                 Management 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Management 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              STATISTICĂ 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof.univ.dr. Anatolie Caraganciu  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Diana Vasiu  
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob 

 
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                             28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                             10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   12 
Tutoriat 4 
Examinări 8 
Alte activităţi  7 
3.7 Total ore studiu individual      69 
3.9 Total ore pe semestru            125 
3.10 Numărul de credite              5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        ●  
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 
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Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei 
prin diagnosticare şi analiză SWOT 

 Identificarea  teoriilor,  conceptelor,  metodelor şi instrumentarului necesare proceselor 
manageriale,  în corelaţie cu mediul organizaţiei 

 Explicarea, interpretarea şi corelarea factorilor care constituie mediul intern şi extern al 
organizaţiei în dinamica acestora 

 Aplicarea de metode, tehnici  şi instrumente manageriale în rezolvarea de probleme/situaţii 
bine definite în dinamica mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare şi diagnosticare a 
mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind funcţionarea organizaţiei  
Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei  

 Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaţionale 

 Explicarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaţionale 

 Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare, 
monitorizare şi revizuire a strategiilor şi politicilor organizaţiei 

 Utilizarea de metode şi criterii de evaluare  a strategiilor şi politicilor organizaţionale 
 Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor şi politicilor organizaţionale   

Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de 
resurse şi activităţi) 

 Descrierea conceptelor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Explicarea concepte-lor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Evaluarea critic-constructivă a funcţionării, a sistemului managerial şi a subsistemelor sale 
 Realizarea de studii/lucrări privind funcţionarea sistemului managerial şi a subsistemelor 

sale 
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 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dezvoltarea abilităților de obținere, sistematizare, analiză și 
prezentare a datelor statistice. 

7.2 Obiectivele specifice              Însușirea metodelor statistice, ce ar permite aplicarea lor la 
analiza situțiilor concrete din practica managerială; 
 Deprinderea unei gândiri statistice adaptate mediului de afaceri. 

    
8. Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Importanța statisticii în procesul cunoaşterii 
1. Prezentarea generală a cursului 
2. Rolul şi locul Statisticii în procesul cunoaşterii 

prelegere 2 ore 
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3. Demersul ştiințific şi etape ale cercetării statistice 
4. Concepte fundamentale ale Statisticii 
Obținerea, sistematizarea şi prezentarea datelor statistice 
1. Programul unei înregistrări statistice. Metode şi procedee de 

înregistrare statistică 
2. Cercetarea staistică prin sondaj 
3. Procedee de alcătuire a eşantionului 
4. Erori de înregistrare statistică 
5. Gruparea statistică. Distribuții de frecvență  
6. Reprezentarea grafică și tabelară a distribuțiilor statistice 

prelegere 2 ore 

Indicatori ai tendinței centrale 
1. Indicatorii statistici 
2. Indicatori ai tendinței centrale. Proprietăți 
3. Calculul indicatorilor tendinței centrale   
4. Relații între indicatorii tendinței centrale 

prelegere 2 ore 

  Indicatori ai dispersiei 
1. Indicatorii simpli ai variaţiei 
2. Indicatorii sintetici ai variaţiei. Dispersia 
3. Indicatori ai dispersiei. Proprietăți ale dispersiei. Aplicații 
4. Speranţa matematică  

prelegere 2 ore 

Distribuții de probabilitate și analiza combinatorie  
1. Bazele teoriei probabilitatii 
2. Distribuţii discrete de probabilităţi 
3. Distribuţii continue de probabilităţi 
4. Analiza combinatorie  

prelegere 2 ore 

Distribuții teoretice pentru variabile discrete 
1. Distribuții pentru variabile discrete 
2. Distribuția binomială (Bernoulli) 
3. Distributia lui Poisson  
4. Relatia dintre distributia binomiala si distributia Poisson 

prelegere 2 ore 

Distributii teoretice pentru variabile continue 
1. Distribuția normală 

Relatia dintre distributia binomiala si distributia normală 
2. Distributia „t” Student 
3. Test de semnificatie 

prelegere 2 ore 

Test de verificare Studiul de caz 2 ore 
Teoria elementară a sondajului 

1. Cerinta generala a unui sondaj 
2. Procedee de alcatuire a esantionului 
3. Distributii de selectie 
4. Tipurile de sondaj 

prelegere 2 ore 

Indicatori ai concentrării 
1. Curba de concentrare şi indicele de concentrare Gini 
2. Abaterea medială-mediană şi coeficientul de concentrare 
3. Coeficientul abaterii medii Gini 
4. Indicatori ai concentrării seriilor calitative atributive 
5. AplicaŃii 

prelegere 2 ore 

Analiza de regresie și corelație  
1. Relaţii între variabile  
2. Interpolarea 
3. Metoda celor mai mici pătrate 

prelegere 2 ore 
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4. Metoda de regresie 
5. Metoda punctelor selecţionate 

Analiza seriilor cronologice 
1. Serii cronologice (temporale) 
2. Clasificarea modificărilor seriilor temporale 
3. Indicatorii seriilor cronologice 
4. Descompunerea seriilor cronologice 
5. Metodele de ajustare a seriei cronologice 

prelegere 2 ore 

Indicii statistici 
1.  Indici ai dinamicii unui fenomen 
2. Indici ai volumului fizic,indici ai prețului, indici ai volumului 

valoric 
3. IPC şi actualizarea valorilor 
4. Indici teritoriali 

prelegere 2 ore 

Lectie de sinteză dezbaterea 2 ore 
Bibliografie: 
 Jaba, Elisabeta, Statistica, EdiŃia a treia, Editura Economica, Bucureşti, 2002 
 Simion, Doina, Statistica descriptivă, Editura ULB, Sibiu, 2003 
 Simion, Doina, Variație. Corelație, Editura ULB, Sibiu, 2000 
 Simion, Doina, Bazele statisticii, Editura Alma Mater, Sibiu, 2002 
 Simion, Doina, Serii cronologice. Indici statistici, Editura ULB, Sibiu, 2001 
 Stan Roman F. – Statistica de la A la Z, Editura Universitară, București, 2014 
 Savoiu G. – Statistică pentru afaceri, Editura Universitară, București, 2011 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Colectivitate statistică, unități statistice, variabile, scale de măsurare 

dezbaterea, 
exercițiul, 

studiul de caz 

2 ore 
Construirea şi interpretarea tabelelor şi a graficelor statistice 2 ore 
Indicatorii tendinței centrale şi relațiile dintre ei 2 ore 
Calculul şi interpretarea indicatorilor dispersiei. 2 ore 
Rezolvarea problemelor de probabilitate și combinatorică 2 ore 
Distribuții teoretice pentru variabile discrete 4 ore 
Distribuții teoretice pentru variabile continue 4 ore 
Studii de caz pe tema sondajelor 2 ore 

C  Calculul şi interpretarea indicatorilor:   coeficientul abaterii medii 
Gini, indicele de concentrare Gini. 

2 ore 

Exerciții de calcul și analiza corelațiilor 4 ore 
Analiza seriilor cronologice 2 ore 
Bibliografie: 
 Jaba, Elisabeta, Pintilescu, C., Statistică. Teste grilă şi probleme, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2007 
 Jaba, Elisabeta, Grama, Ana, Analiza statistică cu SPSS sub Windows, Editura Polirom, Iaşi, 2005. 
 Gagea, M., Analiza seriilor de timp, Ed. Sedcom Libris, Iaşi 2009 
 Elisabeta, Pintilescu, Carmen, Jemna, DănuŃ, Statistică inferențială -Teste grilă şi probleme, Editura 

Sedcom Libris, Iaşi, 2002. 
 Voineagu, V., Titan E., Ghita, S., Boboc, C., Tudose D., Statistica. Baze teoretice si aplicatii, Ed. 

Economică, Bucureşti, 2007 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
Titularul cursului este membru de onoare al INCE al Academiei Romane. Prin participările la 
evenimentele ştiinţifice organizate de INCE în colaborarea cu mediul universitar au avut loc discuţii 
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concrete legate de modul de predare a disciplinelor statistice.    
 
10. Evaluare 

Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         
nota finală 

10.4 Curs              Înțelegerea și abilitatea de 
aplicare a metodelor 

statistice 
Examen scris 50% 

10.5 Seminar/laborator Cunoștinte teoretice și 
aplicarea lor la studii de 

caz 
Test partial 25% 

Verificarea cunoștințelor 
pe parcurs 

 25% 

10.6 Standard minim de performanţă   
 Înțelegerea noțiunilor de bază a cursului.  
 Posedarea limbajului corespunzător domeniului.  
 Rezolvarea a trei probleme diferite din capitolele cursului.          

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

 


