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Unitatea de conţinut 1: Statistica ca ştiinţă, instrument de cunoaştere şi dirijare 

economică. 

   1. Geneza, concept, obiectul de studiu, metoda şi sarcinile statisticii. 

   2. Concepte de bază folosite în studiul statistic. 

3. Etapele cercetării statistice. 

   4. Organizarea studiului statistic în Republica Moldova. 

-1- 

Se poate afirma că statistica a apărut din nevoia reală de a cunoaşte în expresie 

numerică o serie de activităţi, fenomene şi procese social-economice. Evidenţa lor 

datorează din cele mai vechi timpuri de dezvoltare a societăţii omeneşti odată cu 

inventarea scrisului, folosirii uneltelor de muncă mai productive şi s-a perfecţionat în 

deplina concordanţă cu progresul economic-social. 

 Rădăcinile istorice ale statisticii moderne sunt: 

1. Statistica practică (prestatistica) - sub formă de înregistrări sistematice sau izolate ce 

pot fi asimilate unor observări statistice din zilele noastre. Sunt cunoscute date despre 

utilizarea statisticii din antichitate. 

 5000-2000 î.e.n - lista de persoane şi bunuri pe plăci de argilă; 

 2650-2190 î.e.n –"inventarierea" aurului în Egipt; 

 500 î.e.n – recensământul populaţiei la romani, China Antică. 

    Datele statistice sunt întâlnite şi în Biblie. 

2. Statistica descriptivă -  (sec XVI - XVIII) ca disciplină de învăţământ şi de concepte a 

statului, necesară conducerii de stat, această şcoală era reprezentată de: Herman 

Congring, Gotfried Achenwall, printre lucrările de vază putem remarca lucrarea lui 

Dmitrie Cantemir (1673-1723), "Descrierea Moldovei". 

În 1743, savantul Gotfried Achenwall a introdus noţiunea de Statistică ca disciplină 

aparte de aritmetică 

3. Aritmetica politică şi calculul probabilităţii, putem numi lucrarea lui Petty Wiliam 

"Aritmetica politică"(1683),  unde au fost folosite aşa noţiuni ca: medie, proporţie, 

repetabilitate etc. 

4. Statistica probabilistică sau a calculului probabilităţii corespunde sec. al XVIII-lea, 

odată cu creşterea rolului metodelor matematico-ştiinţifice în cunoaşterea fenomenelor şi 

cu apariţia probabilităţilor. Dintre reprezentanţii cei mai importanţi sunt: Jacob Bernoulli, 

Pierre Simon Laplace, Karl Friedrich Gauss, etc. 

5. Statistica modernă corespunde apariţiei în secolul al XIX-lea a birourilor sau oficiilor 

de statistică pe plan naţional şi internaţional, odată cu organizarea congreselor 

internaţionale de statistică şi cu apariţia revistelor de specialitate. S-au formulat 

principiile teoriei selecţiei şi a extinderii rezultatelor asupra colectivităţii generale, s-a 

fundamentat teoria corelaţiei statistice şi a analizei factoriale.  

Statistica provine de la cuvântul "status" şi are sensul de stare politică. 

Prin Statistică se subînţelege: 

 totalitatea datelor despre anumite  fenomene (situaţia muncii, agriculturii, etc). 
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 procesul de colectare a datelor cu prelucrarea lor ulterioară sau activitatea practică 

a organelor de statistică. 

 ştiinţa despre procedeele de investigaţie statistică, cu aplicare la cele mai variate 

fenomene economice şi sociale. 

Obiectul de studiu al statisticii – constituie mişcările curente  continue ce se petrec în 

lumea fenomenelor şi proceselor economice ce-şi au  existenţa sub  formă de 

colectivităţi. Fenomenele nu pot deveni obiect de studiu al statisticii în forma lor de 

substanţă materială, ci numai sub formă de mişcare şi anume sub formă de mişcări 

curente continue privind creşterea, descreşterea, diversificarea şi modificările structurale 

ale fenomenelor şi proceselor de tip colectiv. 

 Diversitatea domeniilor de existenţă a fenomenelor de masă de tip colectiv a făcut 

necesară  diversificarea  statisticii în raport cu natura fenomenelor şi proceselor 

observate, astfel s-au constituit statistici specializate cum: 

 Statistica juridică  

 Statistica bancară, care observă şi studiază mişcările curente cantitative ale vieţii 

complete din domeniul respectiv. 

 Statistica socială, etc. 

În funcţie de obiectul său de studiu, statistica şi-a dezvoltat şi metoda sa de studiu. 

Metoda particulară a statisticii este reprezentată de un ansamblu de principii 

metodologice precum: 

      1. Observarea faptică, care este un proces complex ce presupune obţinerea datelor. 

Principiul observării faptice cere observarea elementelor acolo unde ele există, şi 

sub forma în care acestea există în timpul producerii lor. (observarea, măsurarea şi 

înregistrarea datelor) 

      2. Exprimarea numerică reprezintă măsurarea fenomenelor observate de statistică 

datorită caracterului lui de masă, necesită exprimarea lor numerică  

     Statistica – este ştiinţa care studiază aspectele cantitative ale determinărilor 

calitative a fenomenelor de masă, fenomenelor care sunt supuse acţiunii legilor statistice 

ce se manifestă în condiţii concrete variabile în timp şi în spaţiu. 

                                                                         -2- 

Conceptele de bază folosite în statistică: 

1. Colectivitatea statistica (populaţia statistică) - reprezintă totalitatea fenomenelor de 

aceeaşi natură supuse unui studiu statistic. Ex: producţia realizată de un agent 

economic într-o anumită perioadă de timp; Populaţia compusă din persoane avînd 

trăsături esenţiale comune. 
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Statistica abordează colectivităţile fie static fie dinamic. O colectivitate statistică 

exprimă o stare, un nivel la un moment dat de timp, o colectivitate dinamică - 

concretizează un proces în timp. 

2. Unităţi (elemente) statistice - reprezintă elementele componente ale unei colectivităţi 

statistice.    

Ex. Indivizii sunt unităţile statistice prin care se studiază populaţia  unei ţări la un 

moment dat.    Statistica operează atât cu unităţile simple (studentul, produsul, etc.) cît şi 

cu unităţi complexe (grupe de studenţi, familia, etc.) 

 
Unităţile simple-sunt elemente componente ale colectivităţii (studentul, profesorul, 

vânzătorul) 

Unităţile complexe - sunt rezultatul organizării sociale şi economice a colectivităţii 

(unitatea economică, familia, grupa) 

3. Variabila sau caracteristica statistică - reprezintă criteriile de bază conform 

cărora se caracterizează unităţile colectivităţii luate în studiu. Ele pot fi trăsături ale 

unităţilor care definea şi delimitează unităţile colectivităţi care urmează să fie 

înregistrate. Formele concrete de manifestare ale caracteristicilor  la nivelul fiecărei 

unităţi  ce înregistrează  aceste variaţii se numeşte –frecvenţă sau pondere. 

Variabila statistică se diferenţiază după mai multe criterii şi anume:  

 după modul de exprimare: 

    - caracteristici calitative - exprimate prin cuvinte 

   - caracteristici cantitative - celelalte 

 după natura variaţiei: 

   - cu variaţie continuă  
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    - cu variaţie  discontinuă 

 după conţinutul lor: 

    - de timp (arată apartenenţa unităţii la un moment dat sau precedent) 

    - de spaţiu (din punct de vedere al situării teritoriale) 

    - atributive (pentru definirea  fenomenelor studiate) 

 după modul de obţinere şi utilizarea datelor: 

   - primare (se obţin la prima etapă a cercetării statistice) 

   - derivate (ce se obţin în urma prelucrării datelor) 

4.     Datele statistice –reprezintă caracterizarea numerică obţinute de statistică în 

legătură cu unităţile, grupele sau colectivitatea studiată. Datele statistice pot fi primare, 

rezultate direct din observarea şi înregistrarea statistică, relevate, publicate sau stocate. 

Orice dată statistică este purtătoare de informaţie şi ele conţin mesajul datelor statistice. 

5. Indicatorii statistici - reprezintă expresia numerică a unor fenomene, procese, 

activităţi sau categorii economice şi sociale definite în timp, spaţiu şi structură 

organizatorică  şi se regăsesc  cu regularitate în statistica  oficială, precum şi în alte 

publicaţii ştiinţifice. 

         Indicatorii statistici pot fi obţinuţi  prin: 

   a)  măsurare,  presupune exprimarea unor unităţi concrete de măsură şi se face atunci, 

când  statistica   vine în contact direct cu informaţia statistică sau cu fenomenele 

înregistrate. 

  b)  estimare,  presupune o caracterizare statistică utilizând un model  sau o ipoteză 

statistică prin care pe baza datelor  parţiale de care se dispune, se determină o serie de 

indicatori generalizatori asupra fenomenului studiat. 

        Indicatorii statisticii pot fi clasificaţi după diferite criterii: 

a) după modul de determinare pot fi: 

 indicatorii primari –sunt rezultatul unei măsurări statistice, şi exprimă în 

mărime absolută o dimensiune oricare o unui colectivităţi sau al unui 

element al acestuia. 

Ex:Volumul total sau pe grupe al unei colectivităţi  etc. 

 indicatori derivaţi, se obţin prin prelucrarea indicatorilor elementari. 

b) după gradul de cuprindere, indicatorii statistici pot fi: 

 indicatori sintetici, care sunt expresii numerice ale categoriilor  economici 

de sinteză cum ar fi indicatorii sintetici de rezultate la nivel macroeconomic: 

PIB; PIN 

 indicatorii analitici - exprimă  componenţa pe grupe sau structura unei 

colectivităţi şi influenţa factorilor care influenţează asupra acestora. 

c) după forma de exprimare: 

 indicatori în mărimi absolute; 

 indicatori în mărimi relative şi de mărimi medii. 

                                                                             -3- 

Cercetarea statistică se efectuează de obicei in 3 etape: 

I Observarea statistica 

 

Culegerea datelor al indicatorilor de masă; 
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II Prelucrarea datelor de 

masă 

 

 Sistematizarea datelor şi indicatorilor; 

 Calculul indicatorilor statistici; 

III Analiza şi 

interpretarea statistică 

 

 

 Compararea datelor; 

 Formularea concluziilor  asupra întregii 

cercetări; 

 Efectuarea calculelor de prognoză. 
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Unitatea de conţinut 2:  Observarea statistică 

1. Importanţa observării statistice în cadrul cercetării statistice; 

2. Metode şi tipurile de observare statistică; 

2.1 Erori de observare. 

-1- 

Observarea statistică  este etapa care înregistrează caracteristicile elementelor unei 

obiectivităţi şi astfel se obţine materialul faptic. 

Observarea statistică  reprezintă un proces complex de identificare, măsurare şi 

înregistrare a fenomenelor de masă de tip colectiv în forma lor individuală şi concretă de 

manifestare. Cunoaşterea şi stăpânirea fenomenelor şi proceselor economico-sociale 

depinde de informaţia de care dispune. Informaţia are rolul de-al ajuta pe manager în 

ameliorarea deciziilor sale. Formarea informaţiilor statistice are ca punct de aplicare 

observarea statistică.  

Realizarea unei observări statistice presupune respectarea unor principii, dintre care se 

evidenţiază următoarele: 

1. Autenticitatea şi exactitatea datelor. Asigurarea autenticităţii datelor reprezintă 

principiul de bază al observării statistice, de respectarea acestui principiu depinde 

autenticitatea informaţiei statistice şi, impliocit, calitatea deciziei. Respectarea 

acestui principiu presupune asigurarea concordanţei dintre datele înregistrate şi 

dimensiunea reală a fenomenului observat. 

2. Deplinătatea datelor. O informaţie insuficientă nu va duce la descoperirea 

legităţilor obiective de manifestare a fenomenului sau procesului studiat. 

3. Obţinerea datelor în timp util. Obţinută cu întârziere, o informaţie, deşi 

corespunzătoare principiilor deplinătăţii şi exactităţii, nu mai poate fundamenta o 

decizie care să asigure conducerea şi orientarea eficientă a unei activităţi. 

4. Eficienţa procesului de observare. Acest principiu presupune să se culeagă 

numai date care să ducă la obţinerea informaţiei necesare asupra totalităţii 

observate. Datele inutile fac ineficient procesul observării. 

5. Unitatea de formă a culegerii datelor statistice presupune, că observarea se 

efectuează în baza programelor şi planurilor unice pentru toate unităţile 

totalităţii, folosindu-se anchete sau fiţe statistice unice, unde sunt înregistrate 

toate caracteristicile fenomenului cercetat. 

Programul unei observări statistice cuprinde metodologia şi modul de organizare a 

procesului de culegere a materialului faptic nou supus cercetării.  

Programul observării statistice vizează următoarele aspecte: 

1. Stabilirea scopului observării; 

2. Obiectul observării îl formează colectivitatea cercetată sau mulţimea unităţilor care vor 

înregistra împreună caracteristicile stabilite de scopul urmărit; 

3. Unităţile de observare; 

4. Precizarea caracteristicilor statistice; 

5. Formularele şi instrucţiunile de înregistrare; 

6. Timpul observării; 



9 

 

7. Locul şi unitatea care raportează; 

8. Problemele organizatorice. 

 

-2- 

Diversitatea formelor sub care există şi se manifestă colectivităţile statistice a generat 

o varietate de metode de observare statistică. 

Gruparea lor în sisteme are la bază diferite criterii, cum ar fi; 

 După  numărul unităţilor înregistrate, observările se subdivid: 

a) înregistrare totală - presupune cuprinderea tuturor unităţilor care compun 

colectivitatea  

Ex: recensămintele, rapoartele statistice; 

b) înregistrarea parţială - presupune înregistrarea unei părţi din totalul unităţilor 

statistice ale colectivităţii pe care vrem să o cunoaştem. 

Ex: Cercetări prin sondaj, selecţie. 

 După timpul la care se referă datele, observările statistice pot fi: 

a) înregistrări curente, presupun observarea unităţilor colectivităţii în mod permanent 

după criteriul cronologic al apariţiilor lor. Se efectuează în special prin sistemul 

rapoartelor statistice. 

b) înregistrări periodice (la momente) fac parte din sistemul observărilor statistice 

special organizate.  

Ex: Recensământul populaţiei (o data la zece ani). 

c) înregistrările ocazionale (unice)- privesc fenomenele cu caracter de discontinuitate. 

Se fac pentru consemnarea statistică a unui eveniment nereperabil. 

 După modul de organizare a activităţii social-economice, deosebim : 

a) observări permanente, care se efectuează prin intermediul sistemului informaţional 

statistic; 

b) observări special organizate ca: recensăminte, anchete, monografii. 

În cadrul metodelor de înregistrare statistică se cunosc următoarele tipuri de lucrări 

statistice: 

a) Recensământul- este o metodă de observare statistică şi este cea mai veche formă de 

observare statistică. Recensământul este o înregistrare total special organizată cu caracter 

periodic şi este folosit pentru cunoaşterea stării fenomenului la un moment dat. 

b) Rapoartele statistice - (dări de seamă statistice) reprezintă lucrări de înregistrare 

totală, dar curentă, şi constituie una din principalele forme de observare statistică. 

Rapoartele statistice sunt documente oficial tipărite şi întocmite de Departamentul de 

Analiza Statistică, care urmează să fie completate de toţi agenţii economici cuprinşi în 

sistemul informaţional economic. 

c) Ancheta statistică. Prin sondaj sau prin selecţie fac parte alături de recensămînt din 

categoria observaţiilor special organizate. Observările prin sondaj presupun înregistrări 

parţiale ale unei colectivităţi. 

d) Monografia - este o înregistrare special organizată şi are ca obiectiv cunoaşterea 

multilaterală şi în profunzime a unei singure unităţi complexe sau al unei singure 

probleme. Ca obiect de studiu a monografiei se poate constitui o zonă geografică şi social-

economică a întreprinderii, un proces social etc. 



10 

 

În funcţie de obiectivele cercetării statistice, şi modul în care se pot obţine 

informaţiile, metodele de observare statistic prezentate se pot utilizeze fie separate, fie 

împreună. 

Pe lângă metodele de observare descrise, în activitatea practică, statistica mai 

foloseşte şi observarea părţii principale (în cazul colectivităţilor structurate pe grupe de 

importanţă diferită),  observarea pieţei ţărăneşti, bugetele familiei (pentru cunoaşterea 

veniturilor populaţiei şi a destinaţiei lor). 

 

2.1  Erori de înregistrare statistică. 

Asigurarea autenticităţii datelor înregistrate constituie principiul de bază al 

înregistrărilor statistice. Practica a demonstrat că nici o înregistrare nu poate fi considerată 

exactă în sensul absolut al cuvântului. Oricât de bine ar fi pregătită şi executată o 

înregistrare statistic nu se poate asigura concordanţa perfectă între datele înregistrate şi 

valorile reale ale fenomenului cercetat ca urmare se produc erori de înregistrare. 

Eroarea de înregistrare reprezintă diferenţa dintre rezultatul obţinut prin înregistrare şi 

mărimea concretă reală a nivelurilor caracteristice înregistrate, adică: 

ei= xi-xe ,     i= n,1  

Unde xi – este valoarea obţinută prin înregistrarea nivelului “i” al caracteristicii “x”, 

iar xe valoarea adevărată al acesteia. 

Erorile ce se produc pot avea surse şi cauze variate. După sursa şi modul de producere 

al lor, erorile de înregistrare statistică pot fi: 

1. Erori întâmplătoare - sunt foarte numeroase, se produc în ambele sensuri şi pot 

surveni nepremeditat. Din cele mai multe ori din neatenţie şi se afectează într-o mică 

măsură rezultatele observării datorită caracterului lor întâmplător. 

2. Erori sistematice - produc abateri semnificative şi de acelaşi sens de la realitatea 

observată, ceea ce impune luarea unor măsuri de prevenire sau corectare a lor. Se 

datorează faptului că instrucţiunile de culegere a datelor nu au fost corect înţelese, sau nu 

au fost corect aplicate. 

3. Pe lângă erori se produc şi greşeli. Greşelile se înregistrează datorită lipsei de 

experienţă sau altor circumstanţe. Diferenţa între eroare şi greşeală este mare, anume: 

Erorile ca rezultat al influenţei factorilor aliatori pot fi evaluate, Greşelile nu pot fi 

evaluate. 

Ex: Dacă se constată că diferenţa dintre o valoare individuală şi celelalte valori 

înregistrate, atunci, dacă limitele admise ale acestei valori sunt depăşite, ne aflăm în faţa 

unei greşeli  ca şi urmare trebuie să se facă măsurarea respectivă. 

Prevenirea erorilor de observare. Pentru a evita apariţia de erori în etapa culegerii 

datelor, se recomandă: 

 Formularea şi transmiterea de instrucţiuni clare. Este indicat să fie menţionate cazurile 

în care riscul apariţiei erorilor este mai mare; 

 Elaborarea de formulare complete în care să se specific cu multă claritate ce anume 

trebuie să se înregistreze; 

 Stabilirea unor ”chei de control” utilizabile încă în etapa culegerii datelor; 

 Efectuarea unor observări de probă; 
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 Prevenirea celor care comunică date asupra scopului observării şi, implicit, asupra 

importanţei obţinerii de date autentice. 
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Unitatea de conţinut 3: Prelucrarea şi sistematizarea datelor statistice 

1. Metode de prelucrare primară a datelor statistice; 

2. Reprezentarea datelor statistice; 

2.1 Seria (distribuţia) statistică; 

2.2 Tabelele statistice; 

2.3 Grafice statistice. 

-1- 

Metode de prelucrare primară a datelor statistice prezintă forme concrete individuale de 

manifestare a fenomenelor şi proceselor observate. Utilizarea lor în analiza şi interpretarea 

statistică a fenomenelor face necesar studierea procesului prelucrării statistice.  

Prelucrarea statistică este un proces complex prin care datele înregistrate sunt 

sistematizate şi tratate statistic în vederea obţiunerii indicatorilor statistici. 

 Prelucrarea statistică cuprinde următoarele operaţii: 

- Clasificarea şi gruparea datelor; 

- Centralizarea pe întreaga colectivitate şi pe părţile ei componente; 

- Calculul indicatorilor absoluţi şi derivaţi; 

- Prezentarea rezltatelor obţinute în tabele, grafice şi serii statistice. 

Sistematizarea datelor înregistrate presupune ordonarea acestora în funcţie de 

omogenitatea lor. Rezultatul sistematizării se prezintă într-o formă comod de manevrat 

prin serii, tabele şi grafice. Sistematizarea datelor reprezintă prima fază a prelucrării 

statistice şi vizează obţinerea distribuţiei statistice. Se realizează prin centralizarea şi 

gruparea datelor.  

Centralizarea presupune totalizarea unităţilor statistice sau a valorilor unei 

caracteristici la nivelul grupelor tipice sau a colectivităţii observate. Totalizarea valorilor 

unei caracteristici se face prin însumarea direct sau prin mijlocirea unor coeficienţi de 

echivalenţă (preţuri, consumuri normate, etc.) 

În urma centralizării se obţin indicatorii statistici de nivel. 
Ex: Numărul populaţiei unei localităţi la un  moment dat, Valoarea producţiei unei firme pe o perioadă 

considerată. 

Gruparea statistică este o centralizare pe grupe al unităţilor unei colectivităţi. 

Gruparea statistică constă în separarea unei colectivităţi în subcolectivităţi omogene din 

punct de vedere al uneia sau a mai multor caracteristici. O subcolectivitate  este 

considerată omogenă cînd unităţile de observare component diferă în mică măsură una de 

alta încît se poate afirma că în esenţă aparţin aceluiaşi tip colectiv. Clasificarea grupărilor 

se poate efectua diferit în funcţie de numărul caracteristicilor de grupare şi de natura 

acestora.  

 După numărul caracteristicii de grupare : 

- grupări simple  

- grupări combinate. 

 După natura caracteristicii de grupare, pot fi:  

- Grupă după o caracteristică de timp; 

- Grupă după o caracteristică de spaţiu; 

- Grupă după o caracteristică calitativă. 
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Aplicarea metodelor grupărilor statistice presupune rezolvarea următoarelor 

probleme: 

-  Precizarea scopului pentru care se face gruparea; 

- Alegerea caracteristicii sau caracteristicilor de grupare; 

- Stabilirea numărului de grupe care urmează să împartă unităţile colectivităţii; 

- Determinarea mărimii intervalului de grupare în cazul caracteristicilor exprimate numeric; 

- Delimitarea grupelor de variaţie şi separarea unităţilor pe intervale de grupare (pe grupe). 

Etapele grupării statistice 

1. Gruparea statistică este folosită pentru sistematizarea materialului faptic în vederea 

prelucrării fie pentru analiza directă. Scopul grupării se stabileşte în concordanţă cu 

obiectul cercetării. 

2. Alegerea caracteristicii de grupare. Caracteristica de grupare este caracteristica 

după care se face separarea unităţilor în grupe omogene. Drept caracteristică de grupare se 

alege o caracteristică esenţială cu un caracter stabil pentru unităţile colectivităţii care 

exprimă natura fenomenului cercetat şi în acelaşi timp corespunde scopului grupării. 

3. Alegerea numărului de grupe şi a mărimii intervalului de grupare, se face ţinînd 

seama de scopul urmărit, cînd gruparea are rolul de sistematizare a datelor în vederea 

prelucrării şi obţinerii indicatorilor derivaţi şi se ia un număr mare de grupe pe cît posibil 

cu interval egale de variaţie. Gruparea se foloseşte ca mijloc de analiză în vederea stabilirii 

structurii, pe tipuri calitative şi a mutaţiilor intervenite în structura colectivităţilor 

comparate, atunci se ia un număr mai mic de grupe şi intervale neegale de variaţie de la o 

grupă la alta. 

Ex: Gruparea statistică a unei populaţii după caracteristica calitativă exprimate cifric: 

"vârsta" se efectuiază în mod obişnuit de ani, de vîrstă. Pentru calculele demografice se 

folosesc intervalele: 

0 - 4 

5 - 9 

10 -14 

……… 

95 – 99 

Necesităţile de analiză demo-economică include gruparea populaţiei după 

caracteristica de vîrstă în grupe tipice cu interval neegale: 

 0 - 19 

        20 – 63 

      şi peste 63 

Cele 3 grupe corespund noţiunii de populaţie tînără, populaţie adultă, populaţie vîrstnică. 

4. Mărimea intervalului de grupare se află astfel: 

a) Se stabileşte amplitudinea variaţiei (A) cu relaţia: 

A = xmax – xmin 

unde xmax este nivelul maxim al caracteristicii, xmin– nivelul minim. 

b) Se stabileşte mărimea intervalului de grupare, ce se înseamnă prin l, şi aici se disting 

2 situaţii: 

 Cazul cînd se dau numărul de grupe sau se ştie numărul de grupe. Formula de calcul 

este: 
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l=A/r = xmax – xmin / r, 
unde r – numărul de grupe 

 Cazul cînd nu se fixează numărul de grupe, atunci se foloseşte formula M.A. 

Sturges: 

r = 1 + 3,322 lg n 

l = xmax – xmin/ 1 + 3,322 lg n 

unde n – numărul unităţilor colectivităţii. 

l= A/r 

c) Se formează intervalele de grupare. Pornind de la xmin al caracteristicii sau de la o 

valoare puţin mai mică la care se adaugă mărimea intervalului de grupare. 

5. Intervalul de variaţie reprezintă un grup omogen despărţit de restul colectivităţii 

prin cele 2 limite: inferioară şi superioară: 

Limita inferioară               Limita superioară 

     2                -              4 

     4                -              6 

     6                -              8 

Intervalele de grupare pot fi: 

- Interval egale:     2 – 4;  4 – 6;  6 – 8 

- Interval neegale: 5 – 8;  8 – 14;  14 – 22 

- Interval închise:  2 –  4;  4 – 6;  6 – 8 

- Interval deschise: pînă la 5; 5 – 8; 8 – 11; 11 şi peste 

În cazul cînd avem interval deschise se impune închiderea lor, anume: intervalul se 

închide scăzînd din limita superioară mărimea intervalului următor. Dacă aceasta este 

negativă se ia drept limită inferioară valoarea zero. Ultimul interval se închide adăugînd la 

limita sa inferioară mărimea intervalului penultimul. 

Gruparea pe variante (xi) presupune ordonarea datelor în sens crescător şi obţinerea 

frecvenţei de apariţie. 

-2- 

În vederea aplicării metodelor de calcul, interpretarea statistică şi rezultatele 

sistematizării datelor se prezintă sub formă de: serii, tabele şi grafice. Rezultatele grupării 

pot fi destinate publicărilor în manualele statistice, beletine statistice, etc.  În acest caz 

prezentarea datelor încheie procesul de cunoaştere statistică. 

 

2.1.  Distribuţiile statistice sunt cunoscute în general sub denumirea de serii 

statistice şi se obţin ca rezultat al sistematizării datelor prin grupare. Seriile statistice se 

diferinţiază între ele în funcţie de numărul şi de natura caracteristicilor de grupare. După 

numărul caracteristicilor de grupare distribuţiile pot fi univariate, bi- şi multivariate. În 

cazul sistematizării după o singură caracteristică rezultă serii univariate 

(unidimensionale), iar în cazul sistematizării simultane după două sau mai multe 

caracteristici rezultă serii bi-  şi multivariate. Dacă admitem o colectivitate C cu n 

elemente ordonate după P caracteristici în urma sistematizării rezultă un ansamblu de P 

şiruri de date cu n linii în care elementele colectivităţii şi variantele caracteristicilor de 

grupare sunt reprezentate pe identificatorii I.  
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O distribuţie (serie) statistic univariată prezintă corespondenţa dintre 2 şiruri de date 

statistice sistematizate într-o succesiune logică. Primul şir reprezintă valori ale 

caracteristicii de grupare, iar al doilea şir reprezintă frecvenţa de apariţie 

corespunzătoare. Pentru colectivitatea c  cu n elemente ordonate după o variaţie statistică 

x  cu valorile xi  şi i=1;m,  unde (x1<x2< …<xm), la fiecare valoare xi corespunde un 

efectiv ni.  Ansamblul valorilor xi cu numărul elementelor ni associate fiecărei variante xi 

respective fiecărei clase ji (xi-1, xi) formează o serie statistic univariabilă. 

O serie statistică formată de ansamblul cuplurilor de valori (xi;ni), se notează astfel:   

x: (x1; x2;… xn) 

În cazul seriilor de interval notăm: x (ji;ni), i = 1,k, unde ji reprezintă intervalele (xi - 1; xi) 

Orice nivel xi  al caracteristicii de grupare cu frecvenţa sa de apariţie ni formează 

termenul seriei xi ni, elemental de bază al unei serii statistice. Un termen al seriei 

reprezintă valoarea global corespunzătoare nivelului xi 

Ex: dacă x ar reprezenta salariul, iar n  angajaţii unei firme, atunci xi ni  reprezintă masa salarială 

corespunzătoare nivelului "i" al salariului. 

După natura caracteristicii de grupare se desting: 

 Serii de timp numite şi serii dinamice sau cronologice; 

 Serii de spaţiu sau teritoriale ce prezintă variaţia în teritoriu a unui fenomen. 

Ex: O serie teritorială poate fi densitatea R. Moldova pe judeţe. 

 Serii calitative, prezintă variaţia după o caracteristică calitativă. Seriile calitative pot 

fi: 

- Cu atribuţie calitativ (caracteristici exprimate prin cuvinte) 

- Cu atribuţie cantitativă (cu variabila prezentată pe variante sau pe interval de variaţie) 

2.2. Tabelele statistice  

În vederea ordonării operaţiilor impuse de prelucrare, seriile statistice sunt 

prezentate în tabelele statistice  de regulă cu simpla sau dubla intrare. O tabelă statistică 

trebuie sa cuprindă următoarele elemente: 

1. Titlul general – adică obiectul tabelului trebuie să fie complet şi să prezinte 

caracteristica de distribuţie şi să definească colectivitatea observată. Titlul general se 

notează deasupra tabelului. 

2. Titlurile inferioare – cuprind subiectul  şi predicatul tabelului, adică colectivitatea 

observată e caracteristica, ele sunt notate în capul liniilor şi coloanelor, subiectul şi 

predicatul trebuie să fie exprimate concis şi precis. 

3. Unitatea de măsură – utilizate pentru exprimarea elementelor prezentate în table, 

este precizată în titlul general cînd este aceeaşi pentru toate elementele sau în titlurilr 

inferioare cînd în table sunt elemente exprimate diferit. 

4. Notele generale sau particulare, ajută interpretarea datelor numerice şi se înscriu 

imediat sub table, de obicei se notează * (asterics). 

5. Sursele datelor  
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6. Rubricele tabelului trebuie să fie oblogatoriu completate. Rubricile se completează 

cu date, cînd acestea nu se cunosc se completează prin ”…”, iar cînd nu există date 

rubricele se completează printr-o linie orizontală  ”____”. 

În raport cu numărul de caracteristici care au stat la baza grupării datelor întocmind 

tabele simple şi tabele cu dubla intrare, un table simplu este folosit pentru prezentarea 

unei serii statistice unidimensionale. 

Grupe de 

muncitori 

(xi) 

Frecvenţe 

(ni) 

 4 – 5 3 

5 – 6 9 

6 - 7 11 

O serie statistică bidimensională se prezintă într-un tabel cu dubla intrare: 

x       y  y1     y2     y3    y4  ni 

X1   

X2   

X3   

nj  Σ nij 

 

2.3.  Reprezentarea grafică  este o metodă de prezentare sub forma unei imagini a 

datelor unei serii într-un sistem de coordinate dat.  

Elementele unei reprezentări grafice sunt:  

 Titlul garaficului 

 Axele de coordinate 

 Reţeaua graficului, se construieşte trasînd linii paralele cu axele de coordinate 

pentru fiecare valoare xi şi yi . 

 Scara de reprezentare. 

 Legenda, are rolul de a explica elementele reprezentate graphic. 
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Tipurile de grafice: 

- Histogramul 

- Poligonul frecvenţeolr 

- Curba frecvenţelor 

- Diagrame de structură 

- Diagrame polare, ş.a 
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Unitatea de conţinut 4: Indicatorii statistici în mărimi relative şi absolute 

1. Indicatorii absoluţi. 

2. Indicatorii relativi, formele de exprimare. 

3. Tipuri de mărimi relative. 

-1- 

Indicatorul statistic este expresia numerică a unui fenomen, proces sau a unei categorii 

economico-sociale, definite în timp, spaţiu şi structură organizatorică.  Obţinut ca rezultat 

al procesului cercetării statistice, indicatorul are conţinut real, obiectiv determinat, o 

formulă de calcul şi o formă specifică de exprimare. 

În urma prelucrării primare se obţin indicatori primari, care se prezintă sub formă de 

mărimi absolute, şi exprimă direct nivelul real de dezvoltare al caracteristicii cercetate, 

caracterizînd fenomenul-procesul la modul cel mai general din punct de vedere cantitativ.  

Mărimile absolute exprimă volumul unui ansamblu de unităţi sau volumul unei 

caracteristici pe total sau pe grupe, se exprimă în unităţi de măsură specifice caracteristicii 

observate (buc., kg, m, etc.).  Pe baza indicatorilor primari se obţin indicatorii derivaţi. 

Aceştia au rolul de a evidenţia aspectele calitative ale unui ansamblu. Ocategorie deosebită 

a indicatorilor derivaţi o reprezintă indicatorii calculaţi în mărimi relative, pentru a arăta 

raportul între 2 mărimi sau valori comparabile. 

În statistică mărimile absolute reprezintă valori definite prin ele însele independente de 

orice sistem de referinţă. În mărimi absolute se exprimă rezultatul numeric al unei 

numărări, măsurări sau comparării sub formă de scădere a datelor, la fel sunt folosite pentru 

exprimarea indicatorilor de nivel şi a variaţiei absolute. 

Ex: Efectivul angajaţilor unei firme la un moment dat. 

Indicatorii de nivel , exprimă aspectul cantitativ al fenomenelor, valoarea unui 

ansamblu sau valoarea unei caracteristici. Ei pot fi determinaţi ca indicatori individuali şi 

indicatori sintetici. 

 Indicatorii individuali, se obţin în urma înregistrării statistice, şi exprimă 

valoarea caracteristicii observate la nivelul fiecărei unităţi statistice (xi, yi, zi, 

etc.). În statistică ei se mai numesc şi indicatorii locali. 

 Indicatorii sintetici în mărimi absolute se obţin prin agregarea datelor şi 

reprezintă rezultatul centralizării pe grupe (Σxi, Σyi, Σzi, etc.) sau pe ansamblul 

colectivităţii    (ΣΣ xij, ΣΣ yij, ΣΣ zij, etc. ) 

Indicatorii variaţiei absolute, se obţin prin compararea sub formă de scădere a 2 nivele 

ale aceluiaşi indicator. 

Indicatorii exprimaţi în mărimi absolute, fie individuali sau sintetici au o sferă de 

comparabilitate redusă. Ei se constituie ca bază determinată prin procedee statistice a 

indicatorilor derivaţi, calculaţi în mărimi relative şi medii. 
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Mărimile absolute constituie punctul de plecare al întregii analize statistice, iar 

cunoaşterea lor reprezintă o premisă a conducerii raţionale a activităţii economice. 

 

-2 - 

Mărimile relative exprimă rezultatul comparării sub formă de raport a 2 indicatori 

statistici, şi arată câte unităţi din indicatorul de la numărător revin la o unitate a 

indicatorului considerat ca bază de raportare (bază de comparaţie).  

Obţinerea mărimii relative presupune rezolvarea a 3 probleme principale: 

1. Alegerea  bazei de comparare, se face în funcţie de gradul de interdependenţă dintre 

caracteristicile sau fenomenele comparate sau în funcţie de scopul cercetării. 

2. Asigurarea comparabilităţii datelor care formează raportul. 

3.  Alegerea formei de exprimare a mărimilor relative. Mărimile relative obţinându-se 

ca rezultat a unui raport pot fi exprimate sub formă de coeficienţi: %, ‰ (promile), 

‰o (prodecemile).  

Promilele se folosesc cînd indicatorul comparat este mult prea mic faţă de indicatorul 

de bază de comparare şi exprimarea în coeficienţi sau chiar în procente ar conduce la 

stabilirea unor mărimi relative deficil de interpretat. În promile se exprimă, de pildă, 

indicatorii eficienţei folosirii fondurilor fixe, care arată valoarea producţiei ce revine la 

1000 lei fonduri fixe, indicatorii mişcării naturale şi migratorii a populaţiei etc. 

Exprimările sub formă de coeficient este folosită cînd indicatorii comparaţi dau un rezultat 

exact sau sunt valori apropiate. Ele arată de căte ori se cuprinde indicatorii de raport în bază 

de raportare. 

 În cazul în care rezultatul raportului dintre cele două mărimi comparate are o valoare 

foarte mică, se utilizează: ‰, ‰o , în funcţie de mărimea cu care se asimilează indicatorul 

bază de comparare . Acest mod de exprimare se obţine prin mărimea raportului de 100, 

1000 ori.  

Ex: numărul studenţilor ce revin la 10.000 lociutori, sau numărul magazinelor cerevin 

la 100.000 locuitori al mediului rural. 

-3- 

În analiza statistică seutilizează diferite tipuri de mărimi relative, cum ar fi: 

1. Mărimi ralative de structură (ponderi, greutăţi specifice) – exprimă raportarea dintre 

parte şi întreg, şi arată ponderea părţii (grupei) faţă de totalul colectivităţii.  

Se notează prin: fi, gi, pi, şi se  obţin după relaţia: 

- Pentru o frecvenţă:    fi = ni / Σni,     i = n,1   (dacă elementele au fost notate de la 1 la n); 

- Pentru o caracteristică: :    gi = xi / Σxi,   

 i = n,1  (dacă elementele au fost notate de la 1 la n); Σxi=1 

Calculul sub forma procentuală presupune înmulţirea expresiei cu 100%, astfel: 

   fi = ni / Σni ×100,       i = n,1  
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Σfi=100% 

Proprietatea: suma mărimilor relative  de structură calculate faţă de aceeaşi bază 

este egală cu 1 (dacă se exprimă în coeficienţi) sau 100% (dacă se exprimă în 

procente). 

2. Mărimi relative de coordonare (corespondenţă), caracterizează raportul 

numeric în care se găsesc doi indicatori de acelaşi fel, aparţinând unor grupe 

ale aceleiaşi colectivităţi statistice sau unor colectivităţi statistice de acelaşi fel, 

dar situate în spaţii diferite.  

K a/b = xa/xb 

K b/a = xb/xa 

xa,xb – nivelul grupei a, respectiv al grupei b în cadrul aceleiaşi colectivităţi. 

Aceste mărimi arată cîte unităţi dintr-o grupă revin la cealaltă grupă. 

3. Mărimi relative de intensitate, se obţin după relaţia: 

 

K = x / y×100, 

 unde x – fenomenul de raport;  y – variabila, fenomenul ales ca bază de 

raportare 

Mărimile relative de intensitate, se obţin prin raportarea a doi indicatori absoluţi de 

natură diferită care se află într-o relaţie de interdependenţă. Aceste mărimi relative se pot 

calcula la nivelul unităţilor complexe ale colectivităţii, al grupelor sau subcolectivităţilor şi 

indicatorul din numitor. 

4. Mărimi relative ale planului ele se calculează în economia planificată central 

pentru toate nivelurile la care se structurează sistemul informaţional şi se regăsesc în 

sistemul rapoartelor statistice pentru toţi indicatorii care sunt cuprinşi în planurile de stat. În 

economia de piaţă, aceste mărimi relative se calculează numai la nivelul fiecărei unităţi, în 

funcţie de programele elaborate privind aprovizionarea şi desfacerea de mărfuri.  

Ele se întîlnesc sub urmatoarele forme: 

 Ale sarcinii de plan  

 K pl/0 = xpl/x0×100, unde: 

x0  - nivelul fenomenului realizat în perioada de bază; 

xpl  - nivelul de planificare. 

 De realizare a planului 

 K1/pl = x1/xpl×100, unde: 

x1 – nivelul fenomenului realizat în perioada curentă. 

5. Mărimi relative de dinamică se utilizează pentru caracterizarea evoluţiei 

fenomenelor de timp. Ca mod general de calcul, ele se obţin ca raport între 

nivelul fenomenului într-o perioadă şi nivelul aceluiaşi fenomen din perioada 

anterioară, considerată drept bază de comparaţie. 
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I= x1 / x0 ×100 

x0  - nivelul fenomenului realizat în perioada de bază; 

x1 – nivelul fenomenului realizat în perioada curentă. 

Unitatea de conţinut 5: Indicatorii tendinţei centrale (Indicatorii medii) 

1. Indicatorii tendinţei centrale – noţiuni generale 

2. Media aritmetică 

3. Medii cu aplicaţii speciale 

4. Modul (dominanta) 

5. Mediana, Quantilele, Decilele 

-1- 

Tendinţa centrală a unei variabele statistice este măsurată prin indicatorii calculaţi în 

mărimi medii. 

Mediile sunt mărimi statistice care exprimă în mod sintetic ceea ce este normal, 

esenţial, tipic pentru unităţile unei colectivităţi după o anumită caracteristică. 

Din definiţie rezultă câteva trăsături de care trebuie să se ţină cont : 

- Media exprimă în mod sintetic valorile unei serii statistice şi ca urmare are un 

caracter abstract; 

- Este o mărime generalizată în sensul că înlocuind fiecare termen al unei serii cu 

nivelul mediu suma termenilor e aceiaşi. 

Pentru aplicarea corectă a metodei mediilor este necesar să se respecte următoarele 

condiţii, care au fost sintetizate de statisticianul englez G. O Jule (1949) şi ele sunt 

următoarele : 

- Media trebuie să fie definită obiectiv, fie printr-o formulă clară; 

- Media să fie reprezentativă, adică să reprezinte toţi termenii seriei; 

- Să aibă o semnificaţie concretă, uşor de observat, chiar pentru specialişti; 

- Să fie uşor de calculat şi să se preteze la calcule algebrice ulterioare; 

- Să fie puţin sensibilă la fluctuaţiile de eşantionare. 

Clasificarea mărimilor medii se diferenţiază între ele în funcţie de rolul pe care îl au 

în analiza statistică şi după modul de obţinere a lor : 

1. După rolul în statistică mediile se clasifică: 

a) mărimi fundamentale (media aritmetică, modul, mediana) 

b) mărimi cu aplicaţii speciale (media geometrică, armonică, pătratică) 

2. După modul de obţinere mărimile medii pot fi : 

a) mărimi medii de calcul (media aritmetică, armonică, geometrică, pătratică) 

b) medii de poziţie (modul, mediana) 

-2- 

Media aritmetică face parte din categoria mediilor fundamentale. Este simbolizata 

prin 


x . Se foloseşte în general când fenomenul supus cercetării înregistrează  modificări 

aproximative constante în progresia aritmetică. 
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Media aritmetică simplă se foloseşte pentru seriile simple, adică în cazul în care 

numărul variantelor caracteristicilor studiate  este egal cu numărul unităţilor. Dacă există 

o caracteristică x cu valorile x 1 , x 2 ,x 3 , ... x n  şi având în vedere faptul că funcţia 

determinantă pentru media aritmetică simplă este de tip adiţional, adică: 

                                      x 1 +x 2 +x 3 + ... x n =


n

i

ix
1

 

Înlocuind variantele caracteristicii cu media lor, atunci avem : 

x = 
n

x
n

i

i
1   =>            media aritmetică simplă. 

În cazul unei serii de distribuţie, când variante ale caracteristicii se înregistrează de 

mai multe ori, media aritmetică simplă este înlocuită cu media aritmetică ponderată. 

Dacă fiecare variantă x i  a caracteristicii are o anume frecvenţă de apariţie n i  în 

colectivitate, atunci în locul sumei simple se preferă agregatul : 

i

m

i

i nx *
1




 

 În acest caz media aritmetică ponderată este obţinută cu relaţia : 

 x =









m

i

i

m

i

ii

n

nx

1

1

*

;  i= m;1  

Dacă în locul frecvenţei absolute (n i ) se folosesc frecvenţe relative f i  (sau n i ), relaţia de 

calcul devine : 

f i =
 i

i

n

n
*100%                                       x =









i

i

n

i

i

n

i

ii

n

nx

1

*

1

*

=
100

* * ii nx
 

 

dacă  *

in =100% sau  ** ii nx , sau dacă  *

in =1 

În cazul când caracteristica statistică este reprezentată sub formă de intervale, media 

aritmetică se calculează luând în calitate de n i  mijlocul intervalului respectiv în 

presupunere că unităţile individuale sunt reprezentate uniform prin intervalul respectiv. 

Proprietăţile mediei aritemetice : 

1. Media aritmetică este cuprinsă între x max şi x min      (x min x  x max ) 

Suma abaterilor nivelurilor individuale  ale variabililor aleatoare  de la media lor este 

egală cu 0 (zero) 

 Pentru seria simplă )(
1

xx
m

i

i 


=0 
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 Pentru serii de frecvenţă )(
1

xx
m

i

i 


*n i =0 

2. Media calculată pe baza variantelor caracteristicii micşorate sau mărite cu o 

constantă „a” se modifică în acelaşi sens şi cu aceiaşi mărime faţă de media seriei 

iniţiale. Se dă seria x 1 , x 2 ,x 3 , ... x n  

 Pentru seria simplă /x =
n

ax
n

i

i



1

)(

= a
n

x
n

i

i




1 = ax /  

 Pentru seria de frecvenţă ax
n

nax

x
i

ii









//

*)(

 

 

3. Media calculată din variantele caracteristicii multiplicate sau simplificate cu o 

constantă „k” se măreşte sau se micşorează de “k” ori. 

 Pentru o serie simplă            
k

x

n

k

x

x

n

i

i




1//  

 

 Pentru o serie de frecvenţă      
k

x

n

n
k

x

x
i

m

i

i

i





1//

*

 

Dacă se combină ultimele două proprietăţi , se obţine formula de calcul simplificată a 

mediei aritmetice 

 Pentru o serie simplă  x = ak
n

k

axn

i

i





 *

)(
1  

 

 Pentru o serie de frecvenţă   x = ak
n

n
k

ax

i

i

m

i

i








 *

*)(
1  

 

4. Media aritmetică a unei variabile „z”, definite ca sumă a două variabile aliatoare 

independente x şi y y => (z=x+y) egală cu suma mediilor celor două variabile, 

adică : 

                             )( yx  = x + y  

-3- 

1.  Media armonică ( hx ) se calculează din valorile inverse ale termenilor seriei ca medie 

simplă şi ponderată 
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 Media armonică simplă         hx =


ix

n

1
 

 Media armonică ponderată    hx =





i

i

i

x

n

n
 

2. Media pătratică ( px ), este acea valoare, care înlocuind termenii seriei ridicaţi la pătrat 

nu modifică suma pătratelor lor.     

 Pentru serii simple       px =
n

xi
2

 

 Pentru serii de frecvenţă (ponderată)   px =



i

ii

n

nx *
2

 

3. Media geometrică ( gx ) se bazează pe relaţia de produs a termenilor seriei. 

 Pentru serii simple   gx = in
nxxx ...** 21 = n

n

i

ix
1

 

                                                     lg gx =
n

xi lg
=> gx =10

lg gx
  (Calculele gx  prin 

logaritmi) 

 Pentru serii de frecvenţă  gx = ii ii n

n

n nn
xxx ...** 21 = in

n

i

nn
1

 

                              lg gx =



i

ii

n

xn lg*
=> gx =10

lg gx
 

Pentru mediile utilizate în practică sunt forme specifice ale momentelor de diferite 

ordine, iar relaţia dintre acestea este dată de inegalităţile: 

pgh xxxx   

-4- 

Modul e notat (M 0 ) şi face parte din categoria mărimilor medii fundamentale de 

poziţie. 

M 0  este valoarea caracteristicii cea mai frecventă observată într-o distribuţie. Ca 

urmare M 0  se determină doar în cazul seriilor cu frecvenţe diferite (n 1 nnnn ...32  ) 

I. Aflarea M 0  în cazul unei variabile discrete pentru o serie (x i n i ) cu i= n;1 , aflarea 

M 0  presupune efectuarea următoarelor operaţii : 

a) Se găseşte frecvenţa max a seriei n i =n max  

b) Se citeşte în dreprul frecvenţei max= M 0 (x i = M 0 ).                                                       

Dacă seria este plurimodală, atunci se găsesc valorile 

caracteristicii ce se întâlnesc cel mai frecvent. 
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*Determinarea grafică 

      Aflarea M 0  constă în reprezentarea grafică a seriei prin diagrama în pixe (batoane) şi 

observarea valorii x i  corespunzătoare celei mai înalte. 

 
 II. Aflarea modulului (M 0 ) în cazul unei variabile continue. 

       1. Determinarea M 0  presupune următoarele operaţii 

                                               a) aflarea frecvenţei max (n i ’n max ); 

                                               b) citirea intervalului modal (x 1i ,x i ); 

                                               c) determinarea M 0  după formula: 

                                                               M 0 =x inf + l ×
21

1




 

               x inf - limita inferioara al intervalului modal (Ex: 100-120) 

               l-mărimea (lungimea) intervalului modal  (Ex: 100-120=>l=20) 

         1- diferenţa dintre frecvenţa intervalului modal (n 1i )=> 1=n i -n 1i  

         2- diferenţa dintre frecvenţa intervalului modal (n i ) şi frecvenţa intervalului     

                 următor celui modal (n 1i ) => 2=(n i -n 1i ) 

2. Determinarea grafică: 

            Aflarea  M 0  în cazul seriilor de intervale presupune construirea histogramei. 

Plecând de la histogramă, M 0  se află prin metoda diagonalelor. M 0  corespunde cu 

punctul de intersecţie al diagonalelor ce unesc coloana cu h (înălţimea) max şi coloanele 

alăturate.
 

 

-5-
 

Mediana se notează Me. Me se defineşte ca acea valoare a caracteristicii unei serii 

ordonate crescător sau descrescător pînă
 
la care şi peste care sunt distribuite în număr 



26 

 

egal unităţile colectivităţii observate, jumătate din unităţi au valori mai mari decăt 

mediana, iar alta jumătate au valori mai mici. 

Definirea Me pleacă de la idea de descompunere a unei distribuţii în 2 părţi: (50% din 

efectiv înainte de valoarea mediană, 50% din efectiv-după valoarea medianei). 

Ca urmare locul medianei corespunde valorii U
Me

, denumită unitate mediană, care se 

calculează după relaţia:  

                                               U
Me

=
2

 in
 

În cazul unde n<100, unitatea mediană e dată de relaţia: 

                                               U
Me

=
2

1 in
 

Aflarea Me se face diferenţiat, în funcţie de tipul seriei: 

1.Pentru o serie simplă cu număr impar de termini, aflarea Me constă în găsirea 

termenului central:                                                                                                                        

Ex:  Considerăm şirul: 5 10  20  25  35                                                                          

      Me=20. Locul Me e al treilea termen indicat de U
Me

                                                                      

U
Me

=
2

15 
=3 

2.Pentru o serie simplă cu număr par de termini aflarea Me constă  în calculul 

mediei aritmetice simple a celor doi termeni centrali ai seriei.                                                 

 Ex: Considerăm şirul: 5 10 20 25 35 42       =>      Me=22,5. 

Locul Me se găseşte în intervalul median definit de cei doi termeni centrali 

corespunzător U
Me

                                                                                                                       

U
Me

=
2

16 
=3,5 

3.Pentru o serie de frecvenţă, cazul unei caracteristici discrete (pe variante). 

Aflarea Me presupune efectuarea următoarelor operaţii: 

a) Determinarea frecvenţei cumulative 

                  Ni=


i

h

hn
1

 

b) Calcularea U
Me

 şi găsirea locului ei în şirul frecvenţelor cumulate, 

respectînd condiţia:                                   NiU
Me

 

c) Se află nivelul caracteristicii egal cu Me în dreptul frecvenţelor 

cumulate egale sau mai mare ca U
Me

 

4.Pentru o serie cu frecvenţă, cazul unei caracteristici continue (pe intervale).                           

Determinarea Me  presupune efectuarea următoarelor operaţii: 

a) Determinarea şirului frecvenţelor cumulate 

b) Calcularea unităţii mediane şi găsirea  locului ei în şirul frecvenţelor 

cumulate respectînd condiţia: NiU
Me

 

c) Aflarea intervalului medianei în dreptul NiU
Me

 

d) Determinarea Me după Formula: 
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Me = xinf+ l× 
Me

i

Me

n

NU 1
 

xinf - limita inferioară a intervalului median; 

l - lungimea intervalului median; 

Ni-1 - frecvenţa cumulată anterior intervalului median; 

nMe - frecvenţa intervalului Me. 

e) Găsirea Medianei după modelul grafic 
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Unitatea de conţinut 6: Indicatorii variaţiei, asimetriei şi boltirii. 

1. Noţiuni generale. 

2. Indicatorii variaţiei într-o serie de repartiţie unidimensională (simpli ai variaţiei). 

3. Indicatorii variaţiei într-o colectivitate împărţită în grupe (sintetici). 

4. Media şi dispersia unei caracteristici alternative. 

5. Indicatorii asimetriei şi boltirii. 

-1- 

Necesitatea studierii variaţiei fenomenelor social-economice porneşte de la faptul că 

media nu este suficientă ca indicator de analiză, deoarece ascunde structura colectivităţii 

pe grupe şi nu se pot cunoaşte abaterile termenilor faţă de media lor şi este datorată 

acţiunii cauzelor întâmplătoare. 

Problemele care se rezolvă prin studiul variaţiei şi calculul indicatorilor de variaţie 

sunt: 

- Verificarea reprezentativităţii mediei ca valoare tipică a unei serii de repartiţie; 

- Verificarea gradului de omogenitate a seriei; 

- Caracterizarea gradului şi a formei de variaţie a unei variabile statistice; 

- Cunoaşterea gradului de influenţă a cauzelor după care s-a făcut gruparea unităţilor 

statistice înregistrate. 

Indicatorii de variaţie permit separarea acţiunii cauzelor esenţiale de cea a cauzelor 

întâmplătoare şi dau posibilitatea identificării modului în care acţionează factorii 

esenţiali de la o grupă la alta. 

Dacă avem de caracterizat o serie de repartiţie unidimensională, vom calcula 

indicatorii de variaţie în raport cu media seriei, sau dacă avem o serie de  repartiţie 

bidimensională, putem calcula indicatorii de variaţie în inferiorul fiecărei serii şi 

indicatorii de variaţie între serii. 

-2- 

Indicatorii simpli ai variaţiei servesc pentru a caracteriza gradul de împrăştiere a 

unităţilor colectivităţii cercetate faţă de medie ( x ) sau faţă de o anumită valoare din 

serie. 

 Se pot exprima în unităţi absolute (kg, lei, metri, etc), aceleaşi ca şi ale caracteristicii 

studiate cât şi în mărimi relative (%) calculate în raport cu media. Aceşti indicatori sunt: 

 

1) Amplitudinea absolută a variaţiei 

                  A = x max -x min 

2) Amplitudinea relativă a variaţiei 

                 A% = 
x

A
 100 

3) Abaterile individuale absolute 

                  di = xi – x            

Proprietatea abaterilor absolute individuale este : 
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0 id  

 

4) Abaterile individuale relative 

100% 



x

xx
d i

i  

Abaterile individuale pot fi pozitive sau negative în funcţie de mărimea fiecărui 

termen faţă de media lor. 

Indicatorii simpli ai variaţiei nu pot exprima şi caracteriza întreaga variaţie a 

caracteristicii studiate. De aceea, este necesar să se calculeze indicatorii sintetici ai 

variaţiei. 

-3- 

Indicatorii sintetici ai variaţiei exprim în mod sintetic împrăştierea tuturor nivelurilor 

individuale ale unei caracteristici faţă de nivelul lor mediu. 

Ca indicatori sintetici, statistica calculează abaterea medie liniară ( d ), dispersia ( 2 ), 

abaterea medie pătratică () şi coeficientul de variaţie (υ) 

Indicatorii sintetici: 

1) Abaterea medie liniară ( d ) – arată variaţia medie în plus şi în minus de la 

valoarea medie a distribuţiei şi este cu atît mai mică cu cît valorile sunt mai 

grupate în jurul mediei, se obţine după relaţia: 

a) pentru o serie simplă: 

n

d
d

i
  

b)  pentru o serie de frecvenţă: 

i

ii

n

nd
d


 

  

2) Dispersia ( 2 ) se calculează după relaţiile: 

a. pentru o serie simplă: 

n

d i


2

2  

b.  pentru o serie de frecvenţă (ponderată): 

i

ii

n

nd


 



2

2  

Dispersia mai poartă denumirea de moment central de ordinul II. Calculul dispersiei 

se mai efectuiază şi prin metoda momentelor, după relaţiile : 

- pentru o serie simplă: 

2

2

2

2

2 )()( x
n

x

n

x

n

x iii



  

- pentru o serie ponderată : 
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2

2

2

2

2 )()( x
n

nx

n

nx

n

nx

i

ii

i

ii

i

ii




















  

Dispersia este un indicator abstract, nu are forma concretă de exprimare şi arată 

modul în care valorile caracteristicii gravitează în jurul mediei. Măsoară variaţia 

totală a caracteristicii studiate datorită cauzelor esenţiale şi întîmplătoare. 

3)      Abaterea medie pătratică  

2   

4)Coeficientul de variaţie (υ), se calculează ca raport dintre abaterea medie pătratică 

sau abaterea abaterea medie liniară şi nivelul mediu. 

100
x


    100

x

d
  

Coeficientul de variaţie arată cîte unităţi din abaterea medie liniară sau pătratică 

revin la 100 unităţi de medii. 

Coeficientul de variaţie poate lua valori cuprinse între 1 %– 100% 

Când coeficientul de variaţie tinde spre 0(zero), se consideră o variaţie slabă şi deci 

este o colectivitate omogenă, iar media are un grad de reprezentativitate ridicată. Cu 

cît nivelul coeficientului de variaţie tinde spre 100%, cu atît variaţia este mai intensă, 

iar media are un nivel de reprezentativitate mai scăzută. 

Ca urmare coeficientul de variaţie poate fi folosit ca un test de semnificaţie a 

reprezentativităţii mediei considerîndu-se următoarele praguri de semnificaţie : 

1. 0 < υ ‹<17% media este strict reprezentativă, colectivitatea este omogenă. 

2. 17 <υ <35% media este moderat reprezentativă, colectivitatea este omogenă. 

3. 35 % <υ <50 % media este reprezentativă în sens larg, colectivitatea neomogenă. 

4. υ > 50% , media este nereprezentativă. 

Coeficientul de variaţie ne oferă cea mai exactă caracterizere sintetică a variaţiei. 

- 4 – 

O caracteristică alternativă poate avea numai 2 variante, un exemplu clasic pentru 

o astfel de variabilă o reprezintă sexul (femei, bărbaţi). 

Variantele caracteristicii nu se exprimă numeric, ci prin cuvinte şi pot fi 

cuantificate prin 0 şi 1. 

Indicatorii variaţiei pentru o caracteristică alternativă se obţin pornind de la 

relaţiile de calcul ponderat în care se consideră elementele specifice variabilei 

alternative. 

Dispersia unei caracteristici alternative este egală cu produsul dintre ponderea 

unităţilor care portă caracteristica şi ponderea celor care nu o poartă şi se calculează 

după relaţia. 

 2 p= p*q = p* (1-q) 
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p – frecvenţa relativă (ponderea) variantei care este favorabilă (x1= DA), adică : 

p= M / N 

M- numărul frecvenţeolr la care s-a răspuns 

N- numărul total al frecvenţelor alternative 

Mărimea p reprezintă şi media unei caracteristici alternative. 

q- frecvenţa relativă (ponderea) variantei nefavorabile (x2= NU) 

Suma celor 2 ponderi este egală cu unitate 

p +q = 1 

- Abaterea medie pătratică: 

pp  2  

- Coeficientul de variaţie : 

100
p

p
  

- 5 – 

În analiza seriilor de distribuţie unidimensională şi unimodale un interes deosebit 

prezintă cunoaşterea formei distribuţiei. Forma unei distribuţii statistice poate fi apreciată 

cu ajutorul a 2 categorii de valori tipice: 

I categorie: indicatorii de asimetrie. 

II categorie: indicatorii de boltire. 

Indicatorii de asimetrie dau informaţii asupra modului de reprezentare a 

frecvenţelor de o parte sau alta a valorii centrale a unei serii, iar cei ai boltirii exprimă 

măsura aglomerării frecvenţelor în zona centrală pe lîngă medie. 

 

Asimetrie reprezintă o deviaţie de la forma simetrică de distribuţie. O distribuţie 

este considerată simetrică dacă observaţiile exprimate prin frecvenţele lor sunt distribuite 

identic pe de o parte şi de alta a valorii centrale. 

Ca valori centrale pentru aprecierea asimetriei sunt folosite: 

- media aritmetică; 

- modul şi mediana. 

Grafic asimetria poate fi apreciată cu ajutorul curbei frecvenţelor. Într-o distribuţie 

simetrică unimodală cele 3 mărimi medii fundamentale se suprapun. 

      x  = Mo = Me, iar perechile de cuantile şi decile : Q1 şi Q3, D1 şi D9,  sunt 

echidistante faţă de valoarea centrală, (grafic 1). 

O distribuţie unimodală asimetrică este caracterizată printr-un dezechilibru în 

repartiţia frecvenţelor. Cele 3 valori medii fundamentale ocupă locuri diferite. Situaţia 

este observată grafic printr-o descreştere mai puternică a curbei frecvenţelor de o parte 

sau de alta a ordonatei maxime a curbei. 
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Mo<Me< x    

Asimetrie la dreapta                                                                                      

Mo = Me = x  

Distribuţie simetrică 

Mo>Me> x  

Asimetrie la stânga 

Indicatorii asimetriei 

Plecând de la definiţia asimetriei şi ţinînd seama de poziţia celor 3 mărimi medii 

fundamentale într-o distribuţie statistică, asimetria poate fi apreciată în funcţie dintre 

medie şi  mod, respectiv dintre medie şi mediană. Pe baza acestor relaţii se stabilesc 

indicatorii de asimetrie ce pot fi calculaţi atît în mărime absolută cît şi în mărime relativă. 

Indicatorii asimetriei calculaţi în mărime relativă sunt cunoscuţi sub denumirea de 

coeficienţi de asimetrie, anume : 

1. Asimetria în mărime absolută, se calculează după formula: 

As = x  - Mo,  cînd x  este valoarea centrală cea mai mică, iar asimetria 

negativă As<0, adică are loc extinderea frecvenţelor spre 

stînga, iar cînd x  este valoarea cea mai mare, asimetria este 

pozitivă  As >0, adica are loc o extindere a frecvenţelor spre 

dreapta. 

2. Coeficientul Jule, măsoară asimetria în funcţie de poziţia cuantilelor. Se 

calculează: 

12

12

qq

qq
cay




          unde  q1 = Me - Q1,             q2 = Q3 -Me 

Coeficientul de asimetrie poate lua vaslori cuprinse între -1 şi 1, dacă coeficientul de 

asimetrie este     Cay =0, atunci distribuţia este simetrică, cuantilele sunt echidistante. 

Dacă Cay>0, atuncu distribuţia este asimetrică la dreapta. 

Dacă Cay <0, atuncu distribuţia este asimetrică la stînga. 

Dacă valorile Cay se apropie de ± 0,1, distribuţia este moderat asimetrică, iar dacă 

depăşeşte ± 0,3 distribuţia este pronunţat asimetrică. 

Coeficienţii : 

1) Coeficientul de asimetrie Pearson 

- Coeficientul impiric de asimetrie pearson (Cas) 

Cas = ( x  - Mo) /  

-Dacă Cas = 0, distribuţie simetrică 
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-Dacă Cas>0, atuncu distribuţia este asimetrică la dreapta. 

-Dacă Cas <0, atuncu distribuţia este asimetrică la stînga. 

Coeficientul de asimetrie Pearson, se calculează pe baza momentelor centrale de 

ordin impar. 

3

2

2

3




   

 


 


i

ii

n

nxx
2

2  

 


 


i

ii

n

nxx
3

3
  

Unde μ 2  şi μ 3  – reprezintă momentele centrate de ordinul 2 şi 3. 

În cazul distribuţiilor asimetrice momentele de ordin impar sunt diferite de zero. 

Valoarea lor de regulă la momentul centrat de ordin 3 raportată la dispersia dă o măsură a 

asimetriei. 

-Dacă β1= 0, atunci distribuţia este simetrică; 

-Dacă β1 > 0, atunci distribuţia este asimetrică. 

 

2) Coeficientul de asimetrie Fisher 

 3
3

1



   

Interpretarea coeficientului Fisher este aceeaşi ca şi în cazul coeficientului Pearson. 

 

Boltirea (aplanarea) se defineşte prin raportarea unei distribuţii empirice la 

distribuţia normală sub aspectul variaţiei variabile xi şi a frecvenţei relative fi. 

Boltirea, respectiv aplanarea apare cînd distribuţia prezintă o variaţie slabă a variaţiei 

xi însoţită de o variaţie puternică a frecvenţei relative (şi invers în comparaţie cu o 

distribuţie normală a aceeaşi medie şi dispersie). grafic boltirea se apreciază comparînd 

curba frecvenţei unei distribuţii empirice cu modelul corespunzător legii normale 

(clopotul Gauss Laplace) de aceeaşi medie şi aceeaşi dispersie, curba frecvenţelor poate 

prezenta una din următoarele 3 situaţii: 

1) coincide cu modelul - curba normală (mezocurtică) 

2) prezintă o variaţie puternică a variabilei x însoţită de variaţia slabă a frecvenţei fi - 

curba platicurtică (Platus- din greacă -plat, iar curtosis -cucoaşă) 

3) prezintă o variaţie slabă a variabilei x însoţită de o variaţie puternică a frecvenţei fi 

- curba leptocurtică (leptos-subţire), grafic boltirea arată astfel: 
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Boltirea se măsoară cu ajutorul coeficienţilor de boltire: 

-  coeficientul de boltire Pearson, se calculează pe baza momentelor centrate după 

relaţia: 

2

2

4
2




   

 


 


i

ii

n

nxx
4

4  

Pentru distribuţia normală coeficientul de boltire i-a valoarea 3. 

Dacă 2 >3, distribuţia este leptocurtică. 

 Dacă 2 <3, distribuţia este platicurtică  

- coeficientul de boltire Fisher măsoară excesul faţă de boltirea unei distribuţii 

normale Gauss-Laplace, ştiind că pentru o distribuţie normală 2 =3, gradul de exces se 

calculează după relaţia: 

332   ,              

Dacă 32  , ,02  distribuţie mezocurtică 

,02  distribuţie leptocurtică 

 ,02  distribuţie platicurtică 
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Unitatea de conţinut 7: Metode de analiză statistică a legăturilor dintre 

variabilele economice. 

1.Conceputul de legătură statistică; 

2. Metodele elementare de caracterizare a legăturilor dintre variabile; 

3.Metoda regresiei; 

4. Indicatorii sintetici ai corelaţiei; 

    4.1.Coeficientul de corelaţie liniar, simplu şi raportul de corelaţie; 

    4.2.Coeficientul de corelaţie multiplu; 

5. Verificarea semnificaţiei coeficientului de corelaţie; 

6. Metode neparametrice de măsurare a intensităţii legăturilor dintre fenomene. 

 

1. Conceptul de legătură statistică 

 Asupra fenomenelor social-economice acţionează un număr de factori principali şi 

secundari, esenţiali şi neesenţiali care se află în legătură reciprocă 

Statistica cu ajutorul unei game variate de procedee şi metode poate studia în 

testarea corectă a acestor legături, le poate exprima cantitativ şi măsura intensitatea cu 

care se produc. 

În studiul legăturilor dintre variabile pot apărea 3 situaţii: 

1. Legătura nulă – cînd nu există nici o legătură între variabile. 

Ex:Între culoarea ochilor şi performanţa. 

2. Legătura funcţională – cînd modificarea unei variabile conduce la variaţia alte 

variabile într-o măsură ce rămîne constantă indiferent de timpul şi locul de 

referinţă. 

Ex:Între mărirea vitezei şi distanţa parcursă.  

3. Legătură stohastică – cînd modificarea unei variabile este rezultatul conjugat al 

influenţei mai multor variabile manifestă în medie pe ansamblul unităţilor unei 

colectivităţi şi nu în fiecare caz în parte. 

Ex:Nivelul consumului şi cel al venitului indivizilor unei populaţii. 

Conceptul de regresie – exprimă o legătură de tip statistic şi anume regresia în medie cu 

privire la comportamentul unor variabile, iar conceptul de corelaţieexprimă raporturi 

reciproce între anumite caracteristici. 

Analiza de regresie este o metodă statistică care ne permite studierea şi măsurarea relaţiei 

care există intre două sau mai multe variabile. Prin această metodă se încearcă pe baza 

datelor unui eşantion să se estimeze valorile unei variabile în funcţie de valorile altei 

variabile. 

Analiza de corelaţie este o metodă statistică prin care se măsoară intensitatea legăturii 

dintre variabile. 

După forma modului de regresie corelaţia poate fi tratată ca o corelaţie simplă sau 

multiplă 



36 

 

De asemenea se evidenţiază gradul de influenţă a variabilei sau variabilelor asupra 

variabilei rezultative. 

Variabila estimată se numeşte variabilă rezultativă –y, ea explică variaţia variabilei y,  se 

numeşte variabilă factorială, independentă şi se notează prin x.  

Variabila care sintetizează influenţa tuturor factorilor neincluşi în model se numesc 

rezidul – (eroare de modelare) şi se notează prin . 

Modul de regresie în expresie generală, formula: 

 
Legăturile statistice se pot clasifica în funcţie de următoarele criterii: 

1 După numărul caracteristicilor care se iau în studiu, pot fi: 

a) Legături simple – care exprimă variaţia variabilei rezultative  în funcţie de o 

singură variabilă funcţională  :  

Ex:Legătura de suprafaţa comercială ( ) şivaloarea desfacerilor ( ). 

b) Legături multiple:  

Ex:Productivitatea muncii( ), fondurile fixe( ), vechimea în muncă( )... 

2.După modul de exprimare a caracteristicii: 

a)Legături între caracteristici exprimate numeric (cantitativ); 

b)Legături între caracteristici exprimate în cuvinte (calitativ); 

3.După sensul sau direcţia legăturii: 

a)Legături directe – sunt legături care la creşterea sau descreşterea valorii 

caracteristicii factoriale îi corespunde creşterea sau descreşterea valorii 

caracteristicii rezultative. 

b)Legături inverse – sunt legături care la creşterea valorii caracteristicii factoriale 

îi corespunde descreşterea valorii caracteristicii rezultative şi invers. 

4.După exprimarea analitică a legăturilor: 

a)Liniare 

b)Neliniare(curbilinii) 

5.După timpul când se produce legătura: 

a)Concomitente (sincrone) 

b)Asincrone (cu decalaje) 

 

2. Metode de caracterizare a legăturilor dintre variabile 

Analiza legăturilor statistice vizează estimarea modelului de regresie şi măsurarea 

intensităţii legăturilor dintre variabile.              

1.Metode elementare: 

)Metoda seriilor statistice paralele – aceasta constă în aşezarea a două serii în paralel în 

ordine crescătoare sau descrescătoare a caracteristicii factoriale. Prin compararea seriilor 
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de valori astfel ordonate se poate stabili dacă există sau nu legătură între ele în direcţia 

acestora. 

 

 

 

b)Metoda grupărilor statistice – se aplică în 

cazul cînd cele două variabile prezintă un 

număr mare de variante. 

 

c)Metoda tabelului de corelaţie – presupune 

gruparea unităţilor unei populaţii simultan 

după ambele variabile corelate  şi . 

Metoda tabelului de corelaţie permite de a 

aprecia existenţa, direcţia şi intensitatea 

legăturii.   

 

d)Metoda grafică – presupune reprezentarea grafică a perechilor de valori într-un sistem 

de axe de coordonate. Cu ajutorul acestei metode se poate stabili existenţa, sensul, forma 

şi intensitatea corelaţiei, graficul mai este numit corelogramă. Valorile caracteristicii 

factriale  se trec prin abcisă, iar valorile caracteristicii rezultative .Fiecare unitate 

observată purtătoare a celor două caracteristici corelate se reprezintă pe grafic printr-un 

punct. Reprezentarea grafică a legăturii în cîmpul de corelaţie are aspectul unui nor de 

puncte de aceea se mai numeşte metoda norilor- pe baza norilor de puncte se determină 

dacă există legătură. 

2.Metodele analitice: 

Acestea permit exprimarea matematică a formei legăturii şi măsurarea numerică a 

intensităţii legăturilor, sunt cele mai utilizate metode de regresie în studiul fenomenului 

şi proceselor social-economice  sunt: liniar exponenţial, putere, parabolic, hiperbolic. 

 

3.  Metoda regresiei 

Legătura statistică între două variabile  şi  se poate exprima printr-o funcţie de 

regresie: 

 e - eroare 

Alegerea modelului care să exprime legătura dintre variabilele celelalte depinde în mare 

măsură de volumul datelor cunoscute, cu cît numărul observărilor este mai mare decît se 

cunosc mai multe puncte ale reprezentării funcţiei de regresie poate creşte şansa de a găsi 

o relaţie mai bună între variabilele corelaţiei. 

În funcţie de numărul factorilor ( ) care influenţează caracteristica 

rezultativă ( ) deosebim: 

1.Regresie unifactorială (simplă) – dacă funcţia include un factor. 
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2.Regresie multifactorială (multiplă) – daca funcţia include mai mulţi factori. 

Cele mai cunoscute modele de regresie unifactorială sunt: 

1.Modelul de regresie liniară. 

2.Modelul de regresie de tip parabolic. 

3.Modelul de regresie de tip hiperbolic. 

4.Modelul de regresie de tip exponenţial. 

Modelul de regresie liniară simplă exprimă legăturile între două variabile şi ia forma: 

(1)   -la nivelul unei populaţii 

(2) yx = a + bxi + e       - lanivelul unui eşantion 

Funcţiile (1) şi (2) se numesc ecuaţii de regresie unde  şi sunt parametrii necunoscuţi 

ce urmează estimaţi, iar  şi  sunt estimatorii parametrilor de regresie: 

 - ordonata la origine - arată valoarea variabilei  cînd,,  

 – panta dreptei - numit şi coeficient de regresie 

– variabila eroare aliatoare neobservabilă 

Sensul parametrului de regresie b, indică direcţia legăturii dintre cele două variabile 

corelate: 

 dacă    - indică o legătură directă 

 dacă    - nu există legătură 

 dacă    - indică o legătură inversă (negativă) 

Valoarea acestui parametru arată gradul de dependentă dintre variabile. Respectiv cu cît 

creşte sau scade  la o creştere sau scădere a variabilei  cu o unitate. Parametrii  şi  

definesc dreapta şi trebuie să fie estimaţi pornind de la date observate pe un eşantion. Ca 

urmare analiza de regresie presupune estimarea parametrilor de regresie  şi , alegînd 

ca estimator valorile  şi . Se consideră acei estimatori pentru care valoarea variabilei 

aliatoare ei, adică distanţa dintre o valoare reală  şi o valoare estimată. 

=> să fie cît mai mică, adică 

  - să fie minimă pentru orice valoare ,i’ al variabilei  

Estimarea parametrilor se poate face pornind de la diferite criterii: 

1.          : minim 

2.       : minim 

3.     : minim 

După regulă ecuaţiei de regresie se estimează pe baza ultimului criteriu. Prin 

metoda celor mai mici pătrat. Principiul de bază a acestei metode constă în minimizarea 

sumei pătratelor abaterilor valorilor observate faţă de valorile calculate. 

   = minim 
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Înlocuind în formulă valorile teoretice a lui  obţinem: 

    = minim 

Expresia S, se minimizează prin derivare anulînd derivatele: 

1.   

2.  

După diferite transformări obţinem un sistem de ecuaţii normale: 

 
Prin rezolvarea sistemului de ecuaţii normale prin una din metodele cunoscute (metoda 

determinanţelor) se obţin parametrii  şi : 

 
 

 

a = y - b x  

Prin unificarea exactităţii calculelor parametrilor de regresie se foloseşte relaţia: 

 
- se citeşte ca: y ajustat după x 

Ajustare – presupune înlocuirea termenilor seriei date cu termenii teoretici. 

 Modelul de regresie parabolică:  

 Modelul de regresie hiperbolic:  

 Modelul de regresie exponenţial:  

 

4. Indicatorii sintetici ai corelaţiei 

Alături de stabilirea liniei de regresii, care exprimă modelul legăturii între 

variabile este necesar să se măsoare  şi intensitatea legăturii. 

Aceasta arată gradul e concentrare sau de împrăştiere al valorilor  în jurul liniei 

de regresie . Intensitatea legăturii între două sau mai multe variabile se studiază cu 

ajutorul metodelor parametrie. 

Cea mai utilizată în practică este metoda corelaţiei. 

Indicatorii care măsoară intensitatea legăturii sunt: covariaţia,coeficientul de corelaţie, 

raportul de corelaţie. 



40 

 

 

4.1. Coeficientul de corelaţie 

Coeficientul de corelaţie liniară simplă – măsoară intensitatea legăturii de tip liniar 

dintre două variabile x şi y. 

Coeficientul de corelaţie de Karl Pearson se notează prin  sau : 

 

 

 

 

Semnul său ca şi acel al coeficientului de regresie semnificătipul legăturii.Semnul  - 

indică legătura inversă, iar semnul+ indică legătura directă. Cu cît are valori mai 

apropiate de 1 sau -1 cu atît corelaţia rectilinie dintre variabilele  şi  e mai 

puternică.Pe măsură ce coeficientul de corelaţie se apropie de 0scade şi intensitatea 

legăturii de cele două variabile. 

În cazul cînd  dependenţa funcţională între cele două variabile. 

În practică se consideră că dacă coeficientul de corelaţie se află între: 

 0   ryx  0,2           nu există legătură 

      legătură slabă 

 legătură de intensitate medie 

  legătură puternică 

 vorbim de o legătură relativ determinantă 

             legătură factorială 

 

4.2. Raportul de corelaţie: 

Raportul de corelaţie este un indicator al intensităţii legăturii ce poate fi aplicat atît 

în cazul regresiei liniare cît şi curblinii. 
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  -  valori calculate cu ajutorul de regresie. 

Acest coeficient ia valori cuprinse între 0 şi 1 

În cazul legăturii liniare între coeficientul de corelaţie şi raportul de corelaţie 

există următoarele relaţii: 

      legătură puternică 

      legătură slabă 
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5.Verificarea semnificaţiei coeficientului de corelaţie: 

Pentru a verifica coeficientul d corelaţie în statistică se folosesc teste de 

semnificaţie: 

1. t (Student) – de obicei se utilizează în cazul cînd volumul colectivităţii <30 unităţi. 

Relaţia de calcul este: 

 

Conform tabelului (Student) primim valorile tabelului  pentru  valori, 

 – grade libertate (0,5;0,25).Calculam valoarea calculată  cu  şi în cazul cînd între 

aceste valori există relaţia  între  şi  există o relaţie semnificativă şi 

coeficientul de corelaţie este semnificativ. 

2.F – se calculează pe baza raportului de corelaţie, care are următoarea relaţie de calcul: 

 

=  numărul de grupe. 

Conform tabeluluivalorilor gasim , care corespundeşi cu L grade 

libertate, , între  şi  există o legătură semnificativă, în caz contrar nu avem 

o legătură semnificativă. 

 

 

 

6.Metode neparametrice de măsurare a intensităţii legăturilor dintre fenomene. 

Pentru a analiza relaţia dintre caracteristicile alternative care sunt grupate după două 

caracteristici se foloseşte: 

1.Coeficientul de asociere 

2.Coeficientul de contingenţă 

Pentru aceasta se alcătueştetabela de asociere : 
 

Valoarea 

caracteristicii 

X 

Valoarea 

caracteristicii Y 

Total 

y1 y2 

x1 a b a+b 

x2 c d c+d 

Total a+c b+d a+b+c+d 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficientulde asociere   are aceeaşi semnificaţie ca şi coeficientul de corelaţie. 

Intervalul de încadrare a acestui coeficient este (-1;1) 
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Între asoc şi , între care există relaţia: 
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Unitatea de conţinut 8: Analiza Seriilor Cronologice (SCR) 

1.  Noţiuni generale, concepte de SCR. Clasificarea SCR 

2.  Sistemul de indicatori ai SCR. 

3. Modelarea statistică a SCR. 

-1- 

Seriile cronologice (SCR) reprezintă evoluţia variabilelor care descriu un fenomen 

economic sau social în funcţie de timp. În practică se întâlnesc mai multe tipuri de SCR, 

anume: 

1.  SCR pe intervale  egale de timp 

2.  SCR  pe intervale neegale 

3.  Seria dinamică de stoc: 

        -pe intervale egale; 

        -pe intervale neegale; 

Conform naturii valorilor se desting următoarele tipuri de SCR: 

 1.  Alcătuiţi din indicatori absoluţi 

 2.   Alcătuiţi din indicatori relative: 

             - de structură          - de coordonare 

             - de intensitate        - de dinamică. 

 3.  Alcătuite din mărimi medii. 

Pentru a analiza o serie dinamică trebuie  de ţinut cont de comparabilitatea datelor: 

              1.  Valorile trebuie să fie exprimate în aceleaşi unităţi valorice. 

              2.  Valorile seriei trebuie să aibă acelaşi conţinut. 

              3.  Valorile trebuie să fie comparabile. 

                               yi - nivelul seriei dinamice 

                                 t - timpul. 

 Y1   y2  y3  y4  y5  y6  y7              (serie de flux pe intervale)   

Ti t2   t3   t4   t5  t6  t7    t8   

   

Y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8                 (serie de stoc, de momente) 

T1  t2  t3 t4 t5  t6  t7   t8 

Metode elementare de analiză a SCR: 

      1.  Metoda grafică (histograma) diagrama liniară, diagrama de structură etc. 

Pe axa OX tot timpul se depune unitatea-timp, pe axa  OY se depun valorile yi. 

   2.  Observarea şirurilor de date. 

-2- 

Indicatorii statistici  utilizaţi în analizele SCR pot fi grupaţi în 3 grupe: 

                 1gr. de indicatori absoluţi 

                 2gr. de indicatori relativi  

                 3gr. de indicatori medii 
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1)  Indicatorii absoluţi, din această grupă fac parte ”modificarea absoluta ” - ∆yi- arată 

diferenţa dintre nivelul curent faţă de nivelul precedent, sau faţă de un nivel luat ca bază 

de comparare. 

Rezultatele pot fi valori pozitive şi valori negative. 

  b. lanţ 

    ∆yi=yi-yi-1            (bază lanţ)→(curent-precedent) 

b.f    

∆yi=yi-y0               (bază fixă) 

y0→bază de comparare care poate fi o valoare  din şir sau o altă valoare care s-a stabilit 

ca bază de comparare. 

2)  Indicatorii relativi:  

       a)  Ii - indicele dinamic, care reprezintă de câte ori a crescut nivelul comparat 

(curent faţă de nivelul precedent sau faţă de nivelul luat ca bază de comparare). 

 

b. l                                                         b. f 

%100*
1


yi

yi
Ii                                      %100*

0y

yi
Ii   

     

b)  Ri - rata de creştere sau modificări relative care se calculează pe baza indicilor 

dinamici, conform relaţiei     Ri=Ii-100 

 Exemplu:  I=103%          I=97% 

                   R=-3%            R=-3% ,deoarece   
1y

yt
   este egal cu indicele modificării cu 

bază fixă,    

                                              rezultă că RiH=Ii/1 -100                             

Rata de creştere arată cu câte %  a crescut sau a scăzut nivelurile curente faţă de bază. 

Deoarece indicii dinamici se calculează cu bază fixă şi în lanţ, respectiv se vor calcula şi 

rata de creştere în bază fixă sau în lanţ. 

c)  A%i  valoarea absolută a unui % de creştere, reprezintă rezultatul raportului dintre 

modificarea absolută şi modificarea relativă. 

Cel mai frecvent în practică aceste indicator se foloseşte la reconstruirea seriilor 

dinamice adică la calculul yi 

             
Ri

yi
IA


%  

Poate fi calculat cu bază fixă şi în lanţ. 

3)  Indicatorii medii: 

          a)  y - nivelul mediu, care se calculează în mod diferit în dependenţă de tipul SCR: 

             1)  Dacă SCR este de tipul de flux pe intervalele egale, se aplică media 

aritmetică  simplă 
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n
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y


                                n-numărul de înregistrare. 

                 

              2)Dacă SCR este de tipul serie de momente pe intervalele egale, în calcul se 

aplică media cronologică pe intervale egale:         

                           
1

...321
2

1






n
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y
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               3)  Dacă SCR este de tipul serie de momente pe intervale neegale, în calculul se 

aplică -   media cronologică ponderată.                                                                    

Exemplu: 

Y1 1.01 

Y2 1.03 

Y3 1.07         

Y4 1.10 

Y5 1.12 

                   1
12

12

12
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2

1
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2

1
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        b)  modificarea medie absolută, ce se calculează prin 2 metode: 

                 1)  dacă se cunoaşte I şi  ultimul nivel din perioada de studiu se aplică 

formula: 

                         
1




n

yi
y                             

1

0






n

yyn
y  

 

                    2)  se calculează pe baza modificărilor absolute ca bază de lanţ. 

  

        c)  indicele medii dinamice, care se calculează prin 2 metode: 

                  1)  Dacă se cunoaşte I şi ultimul nivel din perioada de analiză:     

              

     100*1

0

 n

y

yn
I                            100*1

1

1







 n

n

i

IiI  

                    2)  Ca o medie geometrică a indicilor dinamici cu bază în lanţ 

 

-3- 

Pentru modelarea seriilor cronologice (ajustarea sau calculul val. teoretice) se folosesc: 

    1)  metode mecanice 

    2)  metode analitice     
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  a)  din această grupă fac parte-calculul valorilor în baza modificărilor medii absolute                 

Yt=y0+∆ y (t-1)                   t-timpul 

                                            0y  - prima valoare a şirului de date 

                                             yt - val. calculată în funcţie de modificarea medie absolută 

b)  indicatorul mediu dinamic - se utilizează în calculul valorilor teoretice, în cazul când 

fenomenul calculat evoluează în progresie geometrică. 

                         y′t=yo* I (t-1) 

     y′t - val. calculată a nivelului în baza indicelui mediu dinamic. 

 

Metode analitice - aici în calculul valorilor teoretice se utilizează funcţii matematice ca: 

1)  dreapta liniară 

2)  parabola 

3)  funcţia exponenţială 

 

Modelul liniar - ptr. modelul dat este: 

 y′′′ t  =a+bt                                   a, b - parametrii ei de legătură  

                                                      t – timp convenţional care se alege în aşa fel în cât 

suma t=0 

Pentru calculul parametrilor a şi b, se utilizează sistemul de ecuaţii: 











 


tytbta

ytbna

2
 

Deoarece ∑t=0, sistemul va fi

 

 

   =>         a=
n

y
 

 

=>        b=



2t

ty
 

Factorul care influenţează în mod 

direct nivelul este parametrul b.   

*dacă b este +fenomenul evoluează în 

creştere * dacă b este fenomenul 

scăderii          
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Unitatea de conţinut 9:  Indicii statistici 

1. Noţiuni generale 

2. Clasificarea indicilor 

3. Indicii individuali 

4. Indicii sintetici 

5. Indicatorii cu structură variabilă, structură fixă şi indicatorii variaţiei de structură 

-1- 

 Indicii constituie o categorie importantă a indicatorilor statistici. Ei fac parte din 

indicatorii cel mai frecvent utilizaţi în lucrările statistice, în analiza şi planificarea 

economică. 

Indicii statistici îndeplinesc 2 funcţii principale: 

1. Exprimarea volumului sau nivelului relativ a unui fenomen în comparaţie cu un 

fenomen existent într-un alt interval, sau moment de timp, sau într-un alt loc al 

spaţiului. 

2. Descompunerea în factori a volumului, a nivelului relativ, a unui indicator complex 

generat prin compunere din 2 sau mai mulţi factori simpli. 

Indicatorii fiind o mărime relativă obţinută din raportarea fenomenelor de acelaşi 

fel, se exprimă sub formă de coeficienţi %. După cum se ştie compararea fenomenelor de 

acelaşi fel se poate face nu numai prin raportarea, dar şi prin diferenţa dintre volumul sau 

nivelul comparat şi cel considerat ca bază de raportare. 

În analiza statistică, şi îndeosebi în descompunerea în factori a indicatorilor 

complexi, prezintă interes deosebit şi determinarea nu numai a indicelui, dar şi a 

diferenţei dintre numărător şi numitor. 

Analiza realizată cu ajutorul indicilor se caracterizează şi sub formă de diferenţă 

absolută sau modificarea absolută. Dacă fenomenul comparat are caracter individual (este 

un element, o unitate, o valoare a unei caracteristici), indicatorul obţinut din comparaţia 

făcută (din raportare) se numeşte individual (elementar) (i). 

Cînd se compară fenomene compuse din mai multe elemente (colectivităţi, 

ansambluri), mărimile ce rezultă din raportare se numesc: 

- indicii statistici; 

- indicii de grup; 

- indicii agregaţi sau simplu indici (I) . 

Indicii- indicatori derivaţi, arată variaţia medie în timp, în dinamică, în spaţiu a 

unor colectivităţi sau ansamblu de acelaşi fel (a nivelului de bază faţă de cel planificat). 

-2- 

Indicatorii utilizaţi sunt numeroşi şi variaţi, ei se clasifică după diferite criterii şi 

anume: 

a. după numărul unităţilor la care s-a înregistrat caracteristica: 

- indicatori individuali; 

- indicatori sintetici. 

b. după procedeul de calcul: 
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-indicatori agregaţi; 

-indicatori sub formă de medii a indicatorilor individuali; 

-indicatori ca raport de medii. 

c. după modul de ponderare: 

 indicatori de grup, agregaţi pot fi: 

-ponderi constante; 

-ponderi variate. 

d. după tipul structurii: 

 indicatori cu structură variată; 

 indicatori cu structură fixă. 

e. după caracterul ai cărei variaţie se urmăreşte: 

 indicatorii valorii; 

 indicatori ai preţurilor economice. 

f. după perioada care se ia ca bază de raportare: 

 indicatori cu bază fixă; 

 indicatori cu bază în lanţ. 

-3- 

Indicele individual-exprimă variaţia unui singur element dintr-o colectivitate. 

Astfel de indici individuali sunt: 

- indicii volumului fizic ai producţiei; 

- indicii individuali ai preţului. 

Indicii ca orice mărime relativă rezultă dintr-un raport elementar dintre 2 perioade: 

1. perioada curentă (notată cu 1) 

2. perioada de bază (notată cu0) 

Dacă se pune problema caracterizării dinamicii volumului fizic (q) al unui produs, 

atunci volumul producţiei din perioada curentă (q1), iar cel din perioada de bază (q0). 

*Indicele volumului fizic este:(q) 

iq=q1 / q2 

*Indicele individual al preţului: (p) 

ip= p1 / p2 

*Indicele valorii:(d) 

id= v1 / v2 = q1p1 / q0p0 

q1p1- valoarea producţiei în perioada curentă 

q0p0- valoarea producţiei în perioada de bază 

 Între indici există relaţia: 

iv = q1p1 / q0p0 

-4- 

La alcătuirea indicilor sintetici este necesar să se calculează volumul respectiv,  

nivelul totalizat al întregului ansamblu de fenomene comparate. 

În legătură cu efectuarea acestei operaţii este necesar să precizăm că elementele 

ansamblului se pot împărţi în: 

a) Elementele de natură cantitativă, extensivă cum sunt: 
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 unităţile colectivităţii 

 cantităţi de produse             se notează fi 

 numărul de personal 

b) Elemente de natură calitativă, intensivă: 

 valorile individuale ale caracteristicii          se notează  xi 

 preţul 

 consumul de produse 

Volumul (nivelul relativ) a unui ansamblu, se măsoară prin compararea a 2 

agregate calculate pentru 2 ansambluri de fenomene de aceeaşi natură. 

 În cazul agregatului, elementul al cărui volum sau nivel se compară, se numeşte 

element de indexat.  

Denumirea unui indice corect este dată de elementul de indexat. 

Indicii sintetici sunt: 

 Indicii valorii a producţiei (Iv): 

Iv= ∑ q1p1 / ∑q0p0 

 Modificarea absolută: 

Δv= ∑ q1p1 - ∑q0p0 

 

 ∑ q1p1 şi ∑q0p0  sunt agregate şi reprezintă valoarea producţiei în cadrul ansamblului 

comparat şi cadrul celui de bază, de comparaţie. 

 Indicile volumului fizic (Iq): 

Iq= ∑ q1p0 / ∑q0p0 

 Modificarea absolută: 

Δq= ∑ q1p0 - ∑q0p0 

 Indicile preţului (Ip): 

Ip= ∑ q1p1 / ∑q1p0 

 Modificarea absolută: 

Δp= ∑ q1p1 - ∑q1p0  

  

 Indicii sintetici se pot determina nu numai ca indici agregaţi, dar şi ca indici 

medii calculaţi din indicii individuali ponderaţi în mod corespunzător. 

Iq= ∑iq q0p0 / ∑q0p0                               Δq= Σiqq0p0 - Σq0p0      indicele Paache 

 

 Indicile preţului: 

Ip=  ∑q1p1 / ∑
pi

1
 q1p1                           Δp= ∑ q1p1 - ∑

pi

1
 q1p1     indicele Laspeiers               

Între indici şi modificări absolute există relaţia: 

IV= iq × ip                Δv = Δq + Δp 
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-5- 

După felul structurii, indicii de grup pot fi cu structură fixă, variabilă şi ai variaţiei 

structurii. 

1. Indicii cu structură variabilă, arată variaţia nivelului mediu al caracteristicii 

cercetate ca rezultat al influenţei reunite a 2 factori: 

 variaţia nivelului caracteristicii în fiecare grup (P) 

 variaţia structurii pondere 

I =  =   :   

 Δ = i – 0 

2. Indicii cu structură fixă: 

I (P)=  =   :   

Δ
(P)

 = 1– * 

3. Indicii variaţiei structurii: 

I (q) =  =   :   

Δ P
 (q)=

 *– 0 

Între indicii modificării există relaţia: 

 I  = I  (P) × I  (q)         Δ (P) + Δ (q) 
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Aplicații practice la Unitatea de curs “STATISTICA” 

Unitatea de conținut 3 

Problema 1 

Folosind datele cu privire la producţia obţinută într-o zi asupra unui  eşantion de 50 de muncitori se cere 

să se efectueze gruparea pe 5 intervale de variaţie și prezentarea rezultatelor tabelar și grafic:  

30  26  65  50  48  26 35  37  57  69  37  45  37  50  35  37  69  21  45  48  39  66  57  54  66  65  59  48  

57  41  45  59  41  57  65  37  54  45  45  45  48  45  49  48  49  45  54  57  50  65 

 

Problema 2 

Folosind datele cu privire la Valoarea desfacerilor (mii lei/zi) din 12.03.2018, asupra unui eşantion de 

46 magazine din oraşul Bălţi, se cere să se efectueze gruparea  pe intervale de variaţie a datelor, 

reprezintă grafic rezultatele obţinute şi formulează concluzii: 

308   330    290   300   265    230   235    45   250   280    290    300    330    45    290   320    300   185    

100   90   150    96    290   280   300   250   240   180    150    100    330    270    96    290     150     58   

78   90  200   150    300   180    250    49    80    90    

 

Problema 3 

Folosind datele cu privire la productivitatea săptămânală (bucăţi/săptămână), de 45 muncitori al S.A 

Luceafărul, se cere să se efectueze gruparea pe variante de variaţie şi gruparea pe intervale de variaţie a 

datelor, reprezentaţi grafic rezultatele obţinute şi formulaţi concluzii: 

29   32   44   30   35   29   45   28   48   30   30   33   29   30   26   23   23   45   39   28   29   30   33   45   

27   32   30   46   45   45   42   32   29   28   30   25   24   23   35   44   33   27   42   29  29    

 

Unitatea de conținut 4 

Problema 1 

Calculează mărimile relative posibile, dacă se cunosc următoarle date despre Volumul vânzărilor și 

Cifra de afaceri în trei magazine care aparțin unui antreprenor, în perioade diferite de timp. Datele sunt 

prezentate în tabel: 

 

Magazinele Volumul vânzărilor (mii lei/an) Cifra de afaceri (mii lei/an) 

2019 2020 2019 2020 

A 3455 3284 7208 6868 

B 2677 2728 5289 4694 

C 5033 4864 9852 8465 

Total     

 

Problema 2 

Calculează mărimile relative posibile, dacă se cunosc următoarle date dprivind Volumul vânzărilor în 

două magazine care aparțin unui antreprenor, în perioade diferite de timp. Datele sunt prezentate în 

tabel: 

Magazinele Volumul vânzărilor (mii lei/an) 

2019 2020 realizat  2020 planificat 

Albinuța 835,5 598,5 700 

Buburuza 608,3 586,4 850 

Total    
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Unitatea de conținut 5 

Problema 1 

Determină preţul mediu de realizare a unui produs, folosind media aritmetică şi mediile cu aplicaţii 

speciale, reieşind din faptul, că produsul s-a realizat în 7 magazine cu preţuri diferite (lei/un), prezintă 

inegalitatea mediilor de calcul:    

Problema 2 

Determină Volumul vânzărilor medii al unităților comerciale din mun. Chișinău, folosind merimile 

medii de calcul. Prezintă  inegalitatea mediilor de calcul. 

Volumul 

vânzărilor 

(mii 

lei/săptămână) 

Numărul 

unităților 

comerciale 

     

până la 314 10      

314 - 320 12      

320 – 326 16      

326 - 332 18      

332 - 338 14      

338 și peste 8      

Total       

Problema 3 

La o entitate s-au înregistrat următoarele grupe de salarii la 60 de angajați: 

Categorii de 

salarii 

(lei pe lună) 

Numărul 

de 

muncitori 

x′    

Pâna la 5480 12     

5480-5560 13     

5560-5640 18     

5640-5720 10     

5720 și peste 7     

Total      

Calculează salariul mediu al muncitorilor folosind mărimile medii fundamentale și Quantila 1,  Decila 9. 

Prezintă grafic rezultatele obţinute la mediile de poziţie. 

Problema4  

La o întreprindere s-au înregistrat următoarele date privind productivitatea zilnică (unități/zi) a unui grup de  

muncitori: 

Productivitatea  

(unități/zi) 

Numărul 

muncitorilor 

     

până la 50 8      

50 - 62 10      

62 – 74 14      

74 – 86 8      

86 - 98 5      

98 și  peste 4      

Total        

Calculează productivitatea medie a muncitorilor folosind mărimile medii fundamentale Quantilele și Decilele. 

Prezintă rezultatele obțnute din calculul mediilor de poziție grafic. 

Magazinul 1 2 3 4 5 6 7 Total 

Preţ (lei) 36 45 37 49 40 42 32  
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Unitatea de conținut 6 

Problema 1 

Calculează indicatorii variației simpli și sintetici. Formulează concluzii pe baza coeficientului de 

variație (v), reieșind din următoarele date, un produs s-a realizat în 7 unități comerciale la prețuri 

diferite:   

305;  316;  318;  322;  314;  328;  324 (lei/unitate) 

Problema 2 

La o întreprindere s-au înregistrat următoarele date privind producția obținută de un grup de 90 

muncitori. Datele sunt indicate în tabel. 

Producția 

obținută 

(unități/zi) 

Numărul 

muncitorilor 

   

până la 86 15    

86 - 92 18    

92 – 98 30    

98 - 104 15    

104 și  peste 12    

Total      

Calculează indicatorii sintetici de asimetrie.Formulează concluzii pe baza coeficientului de variație. 

Problema 3 

Determină coeficientul de asimetrie Joule (Cay)   Pearson (Cas) și coeficientul de asimetrie Pearson 

pe baza momentelor centrate de ordin impar (β), formulează concluzia corespunzătoare : 

Volumul 

vânzărilor (mii 

leip/săptămână) 

Numărul 

de 

magazine 

x′      

pâna la 72 8       

72 - 78 12       

78 - 84 16       

84 - 90 10       

80 și peste 9       

Total        

 

Unitatea de conținut 7 

Problema 1 

Se cunosc datele privind roada cerealelor, c/ha (y) şi concentraţia de îngraşăminte, t/ha (x). Datele sunt 

prezentate în tabel: 

Nr. 

lot 

Roada 

(c/h) 

Îngrăşăminte 

(t/h) 

    

1 7 4     

2 12 9     

3 10 9     

4 12 6     

5 16 8     

6 14 10     

7 13 11     

Total       
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Determină şi analizează legatura dintre variabilele admise folosind parametrii regresiei şi 

indicatorii sintetici ai corelaţiei. Formulează concluzii pe baza rezultatelor obţinute. 

 

Problema 2 

Determină şi analizează legatura dintre variabilele admise folosind parametrii  regresiei yx, dacă se 

cunosc date privind suprafaţa comercială (m
2
)
 
 - X şi valoarea desfacerii , (mii lei/zi ) – Y. Datele sunt 

prezentate în tabel: 

Nr. Suprafaţa 

comercială 

(m
2
) 

Valoarea 

Desfacerii 

(mii lei/zi) 

    

1 36 89     

2 40 95     

3 42 98     

4 44 102     

5 46 108     

6 52 105     

Total       

 

 

Unitatea de conținut 8 

Problema 1 

Se cunosc următoarele date despre producerea grânelor în R.Moldova, (mii tone/an): 

Anii Producerea 

grânelor 

(mii t/an) 

    

        

2012 2082         

2013 2143         

2014 2074         

2015 2355         

2016 2696         

2017 2802         

2018 2758         

2019 2893         

Total          

Calculează indicatorii absoluți, relativi și medii de analiză al seriei cronologice. Formulează răspuns pe 

baza indicatorilor obținuți. 

 

Problema 2 

Determină  media cronologică ponderată și formulează un răspuns din datele obținute, reieșind din 

următoarele date: 

Anul  Populația 

emigrată 

(mii 

persoane) 

1990 259,5 

1995 769,5 
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1998 1154,3 

2006 1286,5 

2010 784,7 

2015 995,2 

2018 1330,6 

2020 1165,2 

 

Problema 3 

Ritmul sporului al Volumului vânzărilor a unei societăţi comerciale, reieșind din faptul că în 2019  a fost 

cu 325000000 lei mai mic decât în 2017, ceea ce reprezintă o micșorare relativă cu 12,5%. 

Se cere să se determine vânzările pentru 2019 și 2017. Formulează un răspuns pentru datele obținute. 

 

Unitatea de conținut 9 

Problema 1 

Se consideră că o entitate fabrică două produse pentru care se cunosc cantități produse și prețurile 

unitare în perioada de bază și perioada curentă. 

Produsul Unitatea 

de măsură 

Cantitatea (q) Prețul unitar (p) mii lei 

Perioada de 

bază 

Perioada 

curentă 

Perioada de bază Perioada curentă 

Prune tone 120 110 1150 1200 

Lăzi bucăți 560 600 24 27 

 

Problema 2 

Determină dinamica volumului fizic al vânzărilor pe total firmă, și formulează un răspuns la datele 

obținute, reieșind din următoarele date: 

Marfa 

 

Valoarea mărfurilor vândute în 

perioada de bază (mii lei) 

Indicii individuali a 

volumului fizic iv 

A 25000 1,2 

B 10600 1,5 

C 5000 0,9 

D 10800 1,1 

Total  - 

 

Problema 3 

Determină  dinamica preţurilor pe total firmă,  reieşind din următoarele date: 

Produsul Volumul Valoric al 

producţiei în anul curent (mii 

lei) 

Indicii individuali 

ai preţurilor i p 

A 123000 1,4 

B 8600 1,2 

C 85000 0,85 

Total  - 
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Sarcini pentru Studiul Individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul 

individual 

Produse de elaborat Modalităţi de 

evaluare 

Termen de 

realizare 

I. Statistica ca ştiinţă, instrument de cunoaştere şi dirijare economică  

Statutul Biroului Naţional de 

statistică 

Schiţe cu atribuţiile, 

funcţiile, sarcinile şi 

principiile de 

funcţionare. 

Selectarea corectă a 

informaţiei. 

 

Săptămâna 2 

II. Observarea statistică 

Recomandări pentru elaborarea 

anchetei/sondajului statistic în 

dependenţă de caracteristica de 

cercetare 

Ancheta statistică; 

Studiu de caz.  

Calitatea soluţiilor, 

ipotezelor propuse, 

argumentarea 

acestora. 

Rezolvarea corectă 

a problemei, 

asociate studiului 

analizat de caz. 

Săptămâna 4 

III. Prelucrarea şi sistematizarea datelor statistice 

Reguli statistice pentru 

elaborarea distribuţiei statistice; 

Elementeele tabelului şi 

graficelor statistice. 

Aplicaţie practică. 

Modalităţile 

constituire şi 

prezentare a datelor 

statistice. 

Rezolvarea corectă 

a aplicaţiei. 

Exactitatea 

rezultatelor. 

Corectitudinea 

interpretării 

distribuţiei statistice 

şi etapelor de 

grupare pe intervale 

de variaţie. 

Săptămâna 6 

IV. Indicatorii statistici în mărimi relative şi absolute 

Forme de manifestare a 

mărimilor relative şi formule cu 

imdicatori relativi. 

Aplicaţie practică.  

Rezolvarea 

mărimilor relative pe 

baza prelucrării 

anchetei statistice 

Rezolvarea corectă 

a aplicaţiei. 

Exactitatea 

rezultatelor. 

Corectitudinea 

interpretării grafice 

a mărimilor 

relative. 

Săptămâna 8  

V.Indicatorii tendinţei centrale 

Proprietăţile mediei aritmetice; 

Indicatorii medii de calcul şi 

poziţie. 

Studiu de caz. 

Calculul şi 

prezentarea 

mărimilor medii 

Calitatea soluţiilor, 

ipotezelor propuse, 

argumentarea 

acestora. 

Săptămâna 10 



 57 

calculate pe baza 

intervalelor de 

variaţie formate pe 

baza anchetei 

statistice. 

Rezolvarea corectă 

a problemei, 

asociate studiului 

analizat de caz. 

V. Indicatorii variaţiei, asimetriei şi boltirii 

Indicatorii variaţiei şi de 

asimetrie. 

Studiu de caz. 

Calculul şi 

prezentarea 

indicatorilor simpli 

şi sintetici de 

variaţie. 

Calitatea soluţiilor, 

ipotezelor propuse, 

argumentarea 

acestora. 

Rezolvarea corectă 

a problemei, 

asociate studiului 

analizat de caz. 

Săptămâna 12 

VI. Seriile cronologice 

Indicatorii absoluţi, relativi şi 

medii al seriilor cronologice. 

Studiu de caz. 

Calculul şi 

prezentarea 

indicatorilor seriilor 

cronologice pe ba za 

Anuarului Statistic 

al R. Moldova. 

Calitatea soluţiilor, 

ipotezelor propuse, 

argumentarea 

acestora. 

Rezolvarea corectă 

a problemei, 

asociate studiului 

analizat de caz. 

Săptămâna 13 

VII. Indicii statistici 

Diversitatea indicilor statistici 

în evidenţa indicatorilor 

macroeconomici. 

Studiu de caz. 

Calculul şi 

prezentarea indicilor 

statistici şi 

macroeconomici 

(Laspeiers, Paache) 

Calitatea soluţiilor, 

ipotezelor propuse, 

argumentarea 

acestora. 

Rezolvarea corectă 

a problemei, 

asociate studiului 

analizat de caz. 

Săptămâna 15 
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