
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei STATISTICA AFACERILOR 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu  II 2.5 Semestrul    I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OB 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână       3 din care:   3.2 curs   2 3.3 seminar/laborator   1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ     42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  15 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi................................... 4 

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3. 10 Numărul de credite 4 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA “DUNAREA DE JOS” DIN GALATI 

1.2 Facultatea / Departamentul ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR 

1.3 Catedra Economie 

1.4 Domeniul de studii  Afaceri Internationale  

1.5 Ciclul de studii Licenta 

1.6 Programul de studii/Calificarea Afaceri Internationale 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Matematica si Analiza matematica. 

4.2 de competenţe   



 
 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Obs. 

1. Indicatorii sintetici pentru aprecierea eficienţei afacerilor economice. (cifra de 

afaceri, producţia marfă, producţia brută, amortizarea capitalului fix, impozitele 

Indirecte, valoarea adăugată brută, valoarea adăugată netă; excedentul brut de 

exploatare, excedentul net de exploatare; prezentarea indicatorilor rezultatelor 

indirecte şi pe termen lung ale activităţii economice, precum şi a indicatorilor de 

standing financiar al firmelor).     

prelegere 

 

2. Statistica activităţii de comerţ exterior. (noţiuni, concepte, indicele gradului de 

acoperire a importului prin export; indicele raportului de schimb brut; indicele 

raportului de schimb net; foarfecele de preţuri).   

prelegere 

 

3. Statistica activităţii de comerţ interior şi de alimentaţie publică. (indicatorii 

statistici ai activităţii de comerţ interior şi de alimentaţie publică: rata stocului; 

stocul în zile-rulaj; stocul în zile-desfacere; viteza de circulaţie a mărfurilor; 

prelegere 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

 Studenții se vor prezenta la cursuri cu telefoanele mobile închise. 

 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

 Studenții se vor prezenta la seminarii cu telefoanele mobile închise. 

arii. 

6. Competenţele specifice acumulate  
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  Diagnoza statistica in domeniul afacerilor internationale, analiza si interpretarea de date statistice si 
informatii referitoare la probleme economice din cadrul afacerilor internationale.  

 Realizarea de lucrari de natura economica prin intermediul prelucrarilor statistice, la nivelul societatilor 
comerciale, institutii private si publice ce isi desfasoara activitatea in sfera afacerilor internationale 

 

C
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 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca 
riguroasa, eficienta si responsabila 

 Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de 
invatare pentru propria dezvoltare 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  

       - Prezentarea noţiunilor de  bază ale statisticii în afaceri, prin definirea 

conceptelor, indicatorilor statisticii în afaceri şi mărimilor fundamentale ale 

acesteia; 

       - Dezvoltarea capacităţii de calcul a indicatorilor statisticii în afaceri, 

precum şi de analiză statistică a evoluţiei fenomenelor economice. 

7.2 Obiectivele specifice  
 Realizarea unei strânse corelaţii cu planul de învăţământ al 

specializării „Afaceri Internationale”, cât şi a unei legături puternice cu 
misiunea şi obiectivele acestei specializări.   



 
 

 

numărul mediu de rotaţii ale stocului de mărfuri). 

4. Statistica activităţii de turism şi de servicii turistice.  

(indicatorii statistici ai activităţii de turism şi de servicii turistice: indicatorii bazei 

tehnico-materiale din turism: indicatorii structurii fondurilor fixe; indicatorii forţei de 

muncă din turism; indicatorii circulaţiei turistice). 

prelegere 

 

5. Statistica activităţii în transporturi. (indicatori ai potenţialului tehnic în 

transporturile feroviare, navale, aeriene şi rutiere; indicatorii statistici ai activităţii în 

transporturile de mărfuri din sectorul: feroviar, auto, naval şi aerian; indicatorii 

statistici ai transportului de călători în traficul: feroviar; naval, aerian şi auto). 

prelegere 

 

6. Fiabilitatea şi life-testingul produselor. (noţiunea de fiabilitate, indicatorii 

fiabilităţii: frecvenţa relativă a defectărilor; frecvenţa cumulată a defectărilor; 

frecvenţa relativă a exemplarelor în funcţiune; frecvenţa medie a defectărilor; 

timpul mediu de bună funcţionare). 

prelegere 

 

7. Testul „t” (verificarea ipotezei privind egalitatea a două niveluri medii ce 

corespund la două populaţii normal distribuite cu aceeaşi dispersie necunoscută; 

verificarea ipotezei în ceea ce priveşte egalitatea a două medii ce corespund la 

două colectivităţi normal distribuite care nu au aceeaşi dispersie, în plus fiind şi 

necunoscute). 

prelegere 

 

8. Determinarea riscului de faliment al firmelor prin modelul Cönan–Hodler şi prin 

modelul B.C.R. (prezentarea modelului Cönan–Hodler şi a modelului B.C.R. cu 

indicatorii statistici ai acestora, precum şi a grilelor prin care se apreciază riscul de 

faliment al firmelor analizate). 

prelegere 

 

9. Analiza eficienţei economice la nivelul unei firme privind utilizarea potenţialului 

economic al acesteia. (indicatorii sintetici ai eficienţei  utilizării forţei de muncă, 

indicatorii sintetici ai eficienţei folosirii fondurilor fixe şi indicatorii sintetici ai 

eficienţei folosirii mijloacelor materiale circulante).   

prelegere 

 

10. Utilizarea indicatorilor statistici de rezultate în analizele macroeconomice. 

(indicatorii ce permit analiza structurii economiei naţionale, a eficienţei utilizării 

factorilor de producţie, a principalelor corelaţii macroeconomice şi a indicatorilor 

macroeconomici utilizaţi în comparaţiile internaţionale).  

prelegere 

 

11. Estimarea parametrilor unei funcţii liniare prin utilizarea metodei matriceale. 

(prezentarea modelului matriceal prin intermediul căruia se estimează parametrii 

oricărei funcţii liniare).  

prelegere 

 

12. Metode statistice de analiză economică utilizate la nivelul firmelor. (metoda 

substituţiei în lanţ, metoda restului nedescompus).   
prelegere 

 

13. Analiza statistică a profitabilităţii la nivelul firmelor prin calculul indicatorilor 

care exprimă mărimea profitului. ( (rata rentabilităţii economice; rata rentabilităţii 

financiare; rata rentabilităţii resurselor consumate, rata rentabilităţii capitalului 

avansat, rata rentabilităţii comerciale, rata rentabilităţii  resurselor avansate şi 

consumate). 

prelegere 

 

14. Indicatorii resurselor naturale, ai mediului înconjurător şi ai resurselor 

spirituale. (prezentarea indicatorilor resurselor naturale, ai mediului înconjurător şi 

ai resurselor spirituale). 

prelegere 

 

Bibliografie 

 1. Andrei Tudorel, Stancu Stelian, Pele Daniel Traian – „Statistica  - Teorie şi aplicaţii”, Editura Economică, Bucureşti, 

2002.  

 2. Isaic-Maniu Alexandru (coordonator), Pecican E., Ştefănescu D. – „Dicţionar de Statistică Generală”, Editura 

Economică, Bucureşti, 2003.  

 3. Jaba Elisabeta, Jemna Dănuţ Vasile – „Econometrie”, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006 

 4. Pecican E. –„ Econometrie”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006.   

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Obs 



 
 

 

1. Aplicaţii privind calculul indicatorilor sintetici pentru aprecierea eficienţei afacerilor 

economice: cifra de afaceri, producţia marfă, producţia brută, amortizarea capitalului fix, 

impozitele indirecte, valoarea adăugată brută, valoarea adăugată netă; excedentul brut de 

exploatare, excedentul net de exploatare. Cuantificarea indicatorilor rezultatelor indirecte şi 

pe termen lung ale activităţii economice, precum şi a indicatorilor de standing financiar al 

firmelor.  

prelegere 

 

2. Tratarea noţiunilor, conceptelor şi indicatorilor utilizaţi în statistica activităţii de comerţ 

exterior. Probleme ce cuantifică indicatorii statistici ai activităţii de comerţ exterior indicele 

gradului de acoperire a importului prin export; indicele raportului de schimb brut; indicele 

raportului de schimb net; foarfecele de preţuri.   

prelegere 

 

3. Aplicaţii şi dezbateri privind indicatorii utilizaţi în statistica activităţii de comerţ interior şi 

de alimentaţie publică: rata stocului; stocul în zile-rulaj; viteza de circulaţie a mărfurilor; 

numărul mediu de rotaţii ale stocului de mărfuri.  

prelegere 
 

4. Probleme ce cuantifică indicatorii statistici ai activităţii de turism şi de servicii turistice: 

indicatorii bazei tehnico-materiale din turism, indicatorii structurii fondurilor fixe: indicatorii 

forţei de muncă din turism; indicatorii circulaţiei turistice.  

prelegere 
 

5. Aplicaţii ce exprimă cuantificarea indicatorilor statistici ai activităţii în transporturi: 

indicatori ai potenţialului tehnic în transporturile feroviare, navale, aeriene şi rutiere; 

indicatorii statistici ai activităţii în transporturile de mărfuri din sectorul: feroviar, auto, naval 

şi aerian; indicatorii statistici ai transportului de călători în traficul: feroviar; naval, aerian şi 

auto.  

prelegere 

 

6. Probleme privind testarea fiabilităţii produselor prin intermediul indicatorilor de fiabilitate: 

frecvenţa relativă a defectărilor; frecvenţa cumulată a defectărilor; frecvenţa relativă a 

exemplarelor în funcţiune; frecvenţa medie a defectărilor; timpul mediu de bună funcţionare.  

prelegere 
 

7. Aplicaţii privind testul „t” şi testul Fisher: verificarea ipotezei privind egalitatea a două 

niveluri medii ce corespund la două populaţii normal distribuite cu aceeaşi dispersie 

necunoscută; verificarea ipotezei în ceea ce priveşte egalitatea a două medii ce corespund 

la două colectivităţi normal distribuite care nu au aceeaşi dispersie, în plus fiind şi 

necunoscute 

prelegere 

 

8. Probleme privind determinarea riscului de faliment al firmelor prin modelele Cönan–

Hodler şi B.C.R.  
prelegere 

 

9. Aplicaţii privind cuantificarea şi caracterizarea statistică la nivelul firmelor a indicatorilor 

sintetici ai eficienţei  utilizării forţei de muncă, a indicatorilor sintetici ai eficienţei folosirii 

fondurilor fixe şi a indicatorilor sintetici ai eficienţei folosirii mijloacelor materiale circulante.  

prelegere 
 

10. Probleme ce tratează analiza structurii economiei naţionale, a eficienţei utilizării 

factorilor de producţie, a principalelor corelaţii macroeconomice şi a indicatorilor 

macroeconomici în comparaţiile internaţionale.  

prelegere 
 

11. Aplicaţii cu privire la estimarea parametrilor unei funcţii liniare prin utilizarea metodei 

matriceale.  
prelegere 

 

12. Utilizarea metodei substituţiei în lanţ şi a metodei restului nedescompus în analizele 

statistico-economice la nivelul firmelor.  
prelegere 

 

13. Analiza statistică a profitabilităţii la nivelul firmelor prin calculul indicatorilor care exprimă 

mărimea profitului.  
prelegere 

 

14. Aplicaţii şi dezbateri privind calculul indicatorilor resurselor naturale, ai mediului 

înconjurător şi ai resurselor spirituale.  
prelegere 

 

Bibliografie 
Andrei Tudorel, Stancu Stelian, Pele Daniel Traian – „Statistica  - Teorie şi aplicaţii”,  

Editura Economică, Bucureşti, 2002.  

Isaic-Maniu Alexandru (coordonator), Pecican E., Ştefănescu D. – „Dicţionar de Statistică  Generală”, Editura Economică, 

Bucureşti, 2003.  

Jaba Elisabeta, Jemna Dănuţ Vasile – „Econometrie”, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006 

Pecican E. –„ Econometrie”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006.   
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 



 
 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

- Abordarea conceptuala, 

precum si a metodelor si 

procedeelor utilizate in 

Statistica Afacerilor. 

                      Examen scris 70 % 

-  Capacitatea de a calcula 

indicatorii Statisticii in Afaceri, 

precum şi de a realiza analize 

statistice ale evoluţiilor 

fenomenelor economice. 

  

10.5 Seminar/laborator 

- Insusirea si intelegerea 

problematicii tratate la curs si 

seminar. 

Examinari orale la tabla ale studentilor.   

Realizarea unui proiect de statistica. 
30 % 

-    Capacitatea de a aplica si 

calcula indicatorii statistici 

utilizati in Statistica Afacerilor, 

precum si de a modela 

evolutia fenomenelor 

din ramurile economice.  

  

10.6 Standard minim de performanţă 

 Calculul indicatorilor statistici utilizati in statistica activitatilor de comert exterior si de comert interior.  

 

 

 In vederea reflectarii sectiunilor specifice ale continutului disciplinei Statistica Afacerilor, precum si a 
metodologiei de predare – invatare a acesteia, titularul de disciplina organizeaza intalniri cu salariatii Directiei 
Judetene de Statistica Galati. 


