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STATISTICA RAMURII 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru  

Catedra/departamentul Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8.1 Inginerie şi management în construcţii 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
II (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

3 
4 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar PA/LA/LGC 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

ZI         120 30 30/0 - 30 30 

FR        120 8 8/0 54 50 - 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica superioară, Teoria economică 

Conform competențelor Conștientizarea metodelor teoriei economice și aplicarea procedeelor 
matematice de calcul. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector. Pentru 
desfășurarea lucrărilor de laborator este necesară o sală dotată cu calculatoare, 
preferențial cu internet. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile 
telefonice în timpul cursului. 

Seminar În vederea efectuării calculelor studenții vor avea nevoie de un calculator de buzunar. 
Studenții vor lucra în baza setului de probleme și studii de caz elaborate de titular, vor 
realiza sarcina individuală plasată pe platforma MOODLE, vor realiza lucrul individual în 
baza datelor oferite pe site-ul statistica.md. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP1. Operarea cu fundamente științifice inginerești, economice și de drept pentru 
rezolvarea sarcinilor specifice ingineriei construcțiilor 
 Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoremelor  și metodelor de bază din 

matematică, fizică, grafică inginerească, drept, teorii economice etc.  
 Utilizarea cunoştinţelor de bază din disciplinele fundamentale pentru explicarea și 

interpretarea proceselor specifice construcțiilor capitale 
 Aplicarea principiilor, teoremelor, metodelor de bază din disciplinele/modulele 

fundamentale pentru calcule inginerești și economice specifice ingineriei construcțiilor  
 Utilizarea metodelor de evaluare, din disciplinele fundamentale, pentru identificarea, 

modelarea, analiza și aprecierea calitativă și cantitativă a caracteristicilor, şi pentru 

http://www.utm.md/
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prelucrarea și interpretarea rezultatelor, din ingineria construcțiilor 
 
 

Competenţe 
profesionale 

CP3. Culegerea, analiza și interpretarea informației necesare studiilor de fezabilitate a 
construcțiilor 

 . Cunoașterea cadrului informațional necesar procesului de analiză cu scopul elaborării 
algoritmului de calcul pentru studii de fezabilitate a viitoarei construcții, inclusiv resurse 
recomandate 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază din ştiinţele arhitectonice și tehnologice pentru 
explicarea şi interpretarea diferitelor tipuri de situaţii necesare în proiectarea 
construcțiilor 

 Selectarea surselor informaționale (utilizarea aplicațiilor software), culegerea și 
clasificarea informației necesare studiilor de fezabilitate, în condiţii de asistenţă calificată 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare din ştiinţele tehnice pentru analiza 
și aprecierea calitativă şi cantitativă a aspectelor construcțiilor 

 Elaborarea rapoartelor de analiză a peței construcțiilor și studiilor de fezabilitate (în 
funcție de destinația construcției) 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea valorilor și eticii profesionale de inginer și executarea responsabilă a 
sarcinilor profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată. 
Promovarea raționamentului logic, convergent și divergent, a aplicabilității practice, a 
evaluării și autoevaluării în luarea deciziilor. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Formarea unei culturi și a unei educații statistice, care să permită viitorului licențiat în 
științe economice să structureze gândirea sa economică generală, prin cuantificarea 
proceselor social-economice și analiza indicatorilor statistici la nivelul micro și 
macroeconomic. 

Obiectivele specifice - conştientizarea procesului de acumulare a datelor statistice; 
- perceperea procesului de sintetizare a datelor statistice; 
- aplicarea metodelor de prelucrare a datelor statistice; 
- formularea legităţilor în baza rezultatelor analizei statistice efectuate. 
- definirea principalilori indicatori statistici; 
- aplicarea metodologiilor de determinare a indicatorilor statistici; 
- aplicarea rezultatelor analizei statistice în previziune; 
- formularea concluziilor şi legităţilor rezultante din studiu. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Noţiuni introductive în statistică. Obiectul şi metoda statisticii  2 

1 T2. Observarea statistică 2 

T3. Prelucrarea primară a datelor statistice 2 

T4. Gruparea – metodă de bază în prelucrarea datelor statistice 2 

1 T5. Prezentarea datelor statistice 2 

T6. Indicatorii statistici 2 

T7. Valorile medii 2 

2 T8. Indicatorii variaţiei 4 

T9. Cercetare prin sondaj (selecţie selectivă) 2 

T10. Analiza seriilor dinamice (cronologice) 2 2 
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T11. Indicii statisticii 2 

T12. Metodele statistice de studiere a interdependenţei datelor statistice 2 

2 T13. Statistica mijloacelor fixe 2 

T14. Statistica investiţiilor capitale 2 

Total prelegeri: 30 8 
 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Introducerea în obiect. Modul de organizare a lucrărilor de laborator. 
Repartizarea sarcinilor 

2 

1 LL2. Crearea bazei de date inițiale din domeniul imobilului 2 

LL3.Prelucrarea primară a unităților imobiliare 2 

LL4. Gruparea unităților imobiliare în funcție de criteriile stabilite 2 

LL5. Utilizarea instrumentelor de prezentare a datelor statistice: tabele, grafice, 
serii 

2 

1 
LL6. Calcularea indicatorilor statistici pentru baza de date individuală 2 

LL7. Determinarea valorilor medii și a mediilor structurale în domeniul imobiliar 2 

LL8. Analiza variației prețurilor unităților imobiliare prin aplicarea indicatorilor 
variației 

2 

2 
LL9. Aprecierea gradului de influență a factorilor în domeniul imobilului prin 
aplicarea regulii adunării dispersiilor 

2 

LL10. Analiza dinamicii indicatorilor ce determină valoarea de piață a bunurilor 
imobiliare și din domeniul construcțiilor 

4 

LL11. Aplicarea metodelor de ajustare a seriilor dinamice din domeniu 2 
2 LL12. Efectuarea analizei de corelație a indicatorilor ce caracterizează piața 

imobiliară 
2 

L13. Prezentarea bazei de date individuale din domeniu, analiza statistică, 
concluziile și legitățile formulate 

4 2 

Total seminare: 30 8 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Ţurcan R., Statistica ramurii: Note de curs, Editura UTM, Chişinău, 2015 
2. Badea S., Statistică teoretică și economică, Valahia University Press, Târgovişte, 2009 
3. Gromâco G., Manual de statistică, Editura „Cartea Moldovei”, Chişinău, 1994  
4. Isac-Maniu Al., Grădinaru A., Statistica teoretică şi economică, Ed. SOROS, Cişinău, 1994 
5. Platforma MOODLE 

Suplimentare 6. Anghelescu V., Anghelescu R., Statistică: Manual de studiu individual, Editura Eurostampa, 
Timişoara, 2014 

7. Jaba E., Statistica, Editura Economică, Bucureţti, 1998 
8. Lădescu C., Statistică matematică, Editura Universităţii din Braşov, Braşov, 2013 
9. Mitruţ C., Voineahu V., Statistica pentru managementul afacerilor, Editura Economică, 

Bucureţti, 1995 
10. Petcu N., Statistică pentru afaceri, Editura Universităţii “Transilvania”, Braşov, 2011  
11. Popesu A., Statistica economică, Bucureşti, 2002 
12. Porojan D., Statistica şi teoria sondajului, Editura Şansa, Bucureşri, 1993 
13. Savoiu G., Statistica Generală, Editura Universitară, Bucureşti, 2003 
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14. Szentesi, S., Lile, R., Rusu, S., Statistică economică, Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 
2011 

 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Evaluarea curentă 1 Evaluarea curentă 2 

30% 30% - 40% 

20% - 80% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri și seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare din evaluările curente medii (1 și 2); 
Demonstrarea în lucrare de examinare finală a capacităților de aplicare a metodelor specifice obiectului de 
studiu al statisticii. 
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