
                                                                                             FIŞA UNITĂŢII  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

MD-2045, CHIŞINĂU, STR. SERGIU RĂDĂUȚANU, 4, TEL: 022 32-39-73 | FAX: 022 32-39-71, www.utm.md 

 

ANALIZA STATISTICĂ   

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 

Catedra/departamentul Electromecanică şi Metrologie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 529.1 – Inginerie și Managementul Calității (IMC) 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 
I (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

6 
8 

E 

U – unitate 
de curs  
socio-

umanistică 
 

A - unitate de 
curs opțională 

3 

 
2. Timpul total estimat 

Secția de 
studii Total ore în 

planul de 
învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar Laborator Teza  de an 
Studiul 

materialului 
teoretic 

Pregătire 
aplicaţii 

ZI 120 45 - 15 30 30 - 

FR 120 8 - 12 30 70 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica superioară, Tehnologii informașionale 

Conform competenţelor Metrologie, Managementul calității 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de calculator, tablă 
vituală, internet. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP 1. Aplicarea adecvată a cunoștințelor fundamentale de matematică, fizică, chimie, materiale, 
inginerie mecanică, electrică şi electronică în domeniul ingineriei şi activităţilor inginereşti 

CP1.1. Identificarea şi descrierea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale matematicii, fizicii 
și chimiei, adecvate domeniului ingineriei calităţii şi evaluării conformităţii 
CP1.2. Explicarea și interpretarea fenomenelor şi proceselor prezentate la disciplinele din domeniu 
și de specialitate, utilizând tehnologiile informaţionale 
CP1.3. Aplicarea principiilor şi metodelor științifice generale pentru rezolvarea problemelor 
specifice  ingineriei  şi managementului calităţii 
CP1.4. Aprecierea  beneficiilor  standardelor internaţionale la stabilirea, implementarea, şi 
îmbunătăţirea sistemelor de management 

http://www.utm.md/
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CP1.5. Elaborarea procedurilor de încercări şi etalonări, precum  şi a principiilor de  gestionare a 
mijloacelor de măsurare şi echipamentelor de încercare 

CP 2. Operarea cu concepte fundamentale din știința calculatoarelor,  tehnologia informației,  
metodelor statistice şi probabilistice, precum şi a tehnicilor de modelare/simulare pentru sinteza şi 
analiza metodelor de gestionare a calităţii şi procedurilor de evaluare a conformităţii 

CP2.1.Descrierea funcționării și structurii sistemelor de calcul și a aplicațiilor lor în ingineria şi 
managementul calităţii, utilizând limbajele, mediile și  tehnologiile contemporane de programare  
CP2.2. Explicarea și interpretarea metodelor de modelare a procedurilor, proceselor şi sistemelor 
de management în baza  
aplicaţiilor standardizate de software  
CP2.3. Rezolvarea problemelor uzuale din domeniul ingineriei calităţii şi evaluării conformităţii, 
folosind pachete de programe dedicate și mijloace de proiectare asistată de calculator 
CP2.4. Elaborarea şi simularea procedurilor şi proceselor din componenţa sistemelor de 
management în baza  pachete de programe și  mijloace de proiectare asistată de calculator  
CP2.5. Implementarea şi validarea procedurilor de  încercări şi etalonări, utilizând aplicaţiile 
standardizate de software 

CP 3. Aplicarea  cunoștințelor privind prevederile documentelor normative şi legislative, a codurilor de 
bune practici, precum şi a  instrumentelor manageriale la conceperea şi dezvoltarea metodelor 
eficiente de asigurare a calităţii şi competitivităţii produselor 

CP3.1. Descrierea principiilor, metodelor şi instrumentelor de asigurare a calităţii şi 
competitivităţii produselor  
CP3.2. Explicarea și interpretarea  asistată de calculator a principiilor şi metodelor ingineriei şi 
managementului calităţii  
CP3.3. Identificarea prevederilor documentelor normative şi legislative, precum şi a codurilor de 
bune practici, referitor la asigurarea calităţii şi competitivităţii produselor 
CP3.4. Studiul comparativ şi aprecierea eficacităţii metodelor, instrumentelor şi tehnicilor 
managementului calităţii prin metode specifice 
CP3.5. Elaborarea proceselor de proiectare, fabricare, deservire tehnică , verificare şi etalonare 
a  mijloacelor de măsurare şi echipamentelor de încercare 

Competenţe 
transversale 

 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Scopul disciplinei  constă în formarea  cunoştinţelor de bază şi deprinderilor practice pentru 
prelucrarea datelor cu utilizare în măsurări, instrumentaţie, fiabilitate, modelare şi control 
controlul statistic al calităţii 

Obiectivele specifice Sarcinile cursului  constă în însuşirea metodelor şi softwarelor statistice de analiză a datelor,   
interpretarea  corectă a  rezultatelor  statistice pentru utilizarea în cercetări statistice şi 
controlul calitaţii produselor şi serviciilor. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 
Tema 1. Introducere în Analiza Statistică (AS). 2 

1 
Tema 2.  Statistica descriptivă  4 

Tema 3. Indicatorii statistici  10 2 

Tema 4. Elemente de teoria probabilităţii 6 1 
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Tema 5. Variabile aleatoare şi funcţii de repartiţie 4 1 

Tema 6.  Statistica inferenţială şi estimări statistice  4 1 

Tema 7.  Controlul statistic al  calităţii 6 1 

Tema 8. Regresie şi corelaţie  4 1 

Tema 9. Analiza factorială şi dispersională 4  

Tema 10. Metodologia proiectării  studiului statistic  1  

Total prelegeri: 45 8 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor/practice 
LP1. Cerinţele şi etapele de elaborare ale llucrării de an la AS 2 2 
LP2. Calcularea  indicatorilor statistici  2 2 

LP3. Calcularea probabilităţii evenimentelor 2  

LP4. Determinarea intervalelor de încredere 2 2 

LP5. Estimarea statitică a eşantioanelor 2 2 
LP6. Determinarea limitelor de avertizare şi de intervenţiei  în procesulde de control 

al calităţii. 
2 2 

LP7. Metode de estimare a parametrilor ecuaţiei de regesie 2 2 

LP8. Tratarea rezultatelor analizei statictice 1  

Total lucrări de laborator/seminare: 15 12 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Nuca Ilie. Analiza Statistică. Ciclu de prelegeri. Prezentări PowerPoint. 
http://elearning.utm.md/moodle/course/view.php?id=87 

2. Nuca Ilie. Îndrumar pentru lucrări practice la cursul Analiza Statistică.. 
http://elearning.utm.md/moodle/course/view.php?id=87 

3. Nuca Ilie. Îndrumar pentru teza de an la  cursul Analiza Statistică.. 
http://elearning.utm.md/moodle/course/view.php?id=87 

4. Florea I., Parpucea I., Buiga A. Statistică descriptivă. Teorie şi aplicaţii, Editura Continental, Alba Iulia, 
1998. 

5. Florea I., Parpucea I., Buiga A., Lazar D., Statistică inferenţială, Presa Universitară Clujeană, Cluj 
Napoca, 2000. 

6. A.Isaic-Maniu, C.Mitrut, V.Voineagu. Statistica generala. http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=55&idb= 

7. V.Voineagu, C. Mitrut, E.Titan s.a. Statistica: Lucrări practice. http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=39&idb= 

8. Ion Ionita. Managementul calitatii sistemelor tehnico economice. http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=78&idb= 

9. Curs on-line Statistica: http://www.contabilizat.ro/cursuri_de_perfectionare~categoria-
management_si_marketing.html 

Suplimentare 1. Сборник задач по общей теории статистики: Учеб. Пособие для вузов/ Под ред.  Серга Л.К. – 
М.: Филинъ, 1999. - 360 с. 

2. Практикум по статистике: учеб. пособие для вузов/ Под ред. В.М.Симчеры – М.: ЗАО 
«Финстатинформ», 1999 

3. www.iso.org   
4. www.ifan.org  

http://elearning.utm.md/moodle/course/view.php?id=87
http://elearning.utm.md/moodle/course/view.php?id=87
http://elearning.utm.md/moodle/course/view.php?id=87
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=55&idb=
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=55&idb=
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=39&idb=
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=39&idb=
http://www.contabilizat.ro/file/cursuri_de_perfectionare/management_si_marketing/managementul_calitatii_sistemelor_tehnico_economice.rar
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=78&idb=
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=78&idb=
http://www.iso.org/
http://www.ifan.org/
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5. www.cenorm.be   
6. www.stq.ru  

7. www.sps-consulting.ru 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii materialului studiat  
 

http://www.cenorm.be/
http://www.stq.ru/
http://www.sps-consulting.ru/

