
1.   CONSIDERAŢII GENERALE 
ASUPRA STATISTICII 

1.1. Semnificaţii ale termenului de statistică 

 
În ultimele decenii a avut loc o recunoaştere pe scară largă, atât din partea 

teoreticienilor  cât şi din partea practicienilor , a faptului că  metodele şi modelele 
raţionale ale statisticii aplicate sunt mijloace eficiente de rezolvare a multor probleme  
economice ,tehnice şi sociale. 

Pornind de la această constatare materialul acestei lucrări a  fost  tratat ca o 
cale către practica statistică  şi nu ca un scop în  sine.  

Pentru a ne da seama: Ce este statistica? Cum se acţionează cu instrumentele 
statisticii? Cum se implică statistica în probleme de afaceri, economie, sociologie, 
tehnică şi alte domenii? vom considera, pentru început, câteva probleme ce pun în 
evidenţă elementele esenţiale ale implicării acesteia în practică. 

De exemplu, statistica joacă un rol important in gestiune. Să presupunem că 
trebuie verificat inventarul unei mari întreprinderi de electrotehnică. Această 
operaţiune implică un cost foarte mare şi un timp îndelungat. În locul numărării şi 
evaluării a mii de articole, poate fi selectat, din integrul inventar de articole, un 
eşantion. Valoarea acestor articole existente în stoc poate fi comparată cu valoarea 
corespunzătoare în înregistrările întreprinderii. În urma acestei comparări se poate 
estima un raport între valoarea reală şi cea înregistrată. 

Un alt exemplu de implicare a statisticii este controlul prin sondaj a diferitelor 
articole care intră în procesul de producţie, prin aprovizionare, de la alte întreprinderi. 
Printr-un astfel de control, din fiecare lot de bunuri se extrage aleator un eşantion de 
(de exemplu 10) articole. Pe baza procentului de produse defecte din acel eşantion 
întregul lot va fi admis sau respins. 

Cercetarea pieţei oferă un exemplu de predicţie statistică. Pentru aceasta, se 
selectează un eşantion reprezentativ de cumpărători posibili ai unui anumit produs. 
Fiecăruia i se cere părerea asupra produsului ce urmează a fi fabricat. Pe baza datelor 
obţinute analiştii pieţei vor decide care este cererea pentru acel produs, care sunt 
calităţile cerute pentru un asemenea produs, care este preţul de vânzare, care este aria 
de cuprindere a cererii. Toate aceste răspunsuri pot fi stabilite cu o anumită precizie pe 
baza informaţiilor obţinute în urma unui sondaj de piaţă. 
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Toate problemele considerate mai sus conduc la obţinerea unor informaţii 
sintetice şi pe baza lor la predicţia, estimarea şi în ultimă instanţă la luarea unor decizii 
de afaceri. 

Statistica modernă oferă o mare varietate de procedee analitice, care îl ajută pe 
cel ce utilizează metodele statistice să ia decizii în domeniile în care o anumită 
nesiguranţă (incertitudine) există. Astfel de situaţii putem spune că apar în toate 
domeniile de activitate: societate, tehnică, ştiinţă, economie şi în special în domeniul 
afacerilor. Pentru a preciza sfera de activitate a statisticii putem spune că statistica 
studiază acele fenomene şi procese care se produc într-un număr mare de cazuri şi care 
din acest motiv sunt denumite fenomene de masă sau fenomene de tip colectiv. Pe 
lângă fenomene univoc determinate, care apar ca rezultat al unei singure cauze şi care 
sunt cunoscute ca fenomene deterministe, există o mulţime de fenomene care au cauze 
multiple, al căror proces de desfăşurare prezintă grade diferite de complexitate şi care 
se produc atât sub influenţa unor factori ce acţionează sistematic, cât şi sub influenţa 
unor factori aleatori.  

Aceste fenomene se manifestă prin o mulţime de forme individuale diferite, 
aparent fără nici o legătură de la o formă la alta, dar care au aceeaşi esenţă, ce se 
manifestă ca o tendinţă la nivelul ansamblului.  

Legile care guvernează aceste fenomene de tip colectiv, numite şi fenomene 
de masă, sunt studiate cu mijloace proprii de către statistică. 

Principalele caracteristici ale acestor legi sunt: variabilitatea în timp, 
verificarea doar la nivelul ansamblului şi nu la nivelul fiecărui caz în parte, prezenţa 
atât a factorilor determinişti cât şi a celor aleatori. Prezenţa factorilor aleatori face ca 
astfel de fenomene să aibă un caracter stocastic, ce duce la utilizarea în studiul lor a 
principiilor teoriei probabilităţilor. 

Pentru a putea deveni un instrument eficient în cunoaşterea fenomenelor din 
cadrul diferitelor domenii particulare de activitate a omului, statistica şi-a elaborat în 
decursul timpului metode proprii, unitare care-i conferă statutul de disciplină ştiinţifică 
autonomă.  Statistica foloseşte instrumente formale furnizate de matematică, dar se 
deosebeşte de aceasta prin metodele specifice folosite. În statistică metoda tipică de 
cercetare este cea inductivă (de la particular la general) pe când matematicii îi este 
caracteristică metoda deductivă (de la general la particular). Statistica a dezvoltat 
noţiuni şi categorii proprii obiectului său de studiu, care în acelaşi timp permit o 
încadrare naturală a fenomenelor din alte numeroase domenii ale ştiinţei, tehnologiei 
societăţii, mediului, economiei, afacerilor etc. 

Termenul de statistică are mai multe semnificaţii: 
• Ca domeniu al cunoaşterii, ca disciplină ştiinţifică, statistica se ocupă cu expunerea 

sistematică a conceptelor, principiilor şi fundamentarea teoretică a metodelor de 
cercetare statistică, având însuşirea de a furniza metode cantitative pentru alte 
ştiinţe. Dintr-un punct de vedere general, domeniul statistic poate fi împărţit în 
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statistică descriptivă, care studiază obţinerea, prezentarea şi descrierea datelor 
referitoare la o anumită latură cantitativă, a unui fenomen de masă, utilă de altfel şi 
în înţelegerea trăsăturilor calitative ale fenomenului studiat şi statistica inductivă,  

• care are ca obiect formularea concluziilor statistice, ce trebuie să cuprindă variante 
probabile de evoluţie a aceluiaşi fenomen în viitor. 

• Prin statistică se înţelege mulţimea datelor statistice obţinute ca urmare a activităţii 
practice şi formează obiectul publicaţiilor statistice locale, naţionale şi 
internaţionale. 

• De asemenea, termenul de statistică desemnează metodologia statistică ce cuprinde 
ansamblul metodelor şi procedeelor de culegere, prelucrare şi analiză a datelor. 

Indiferent ce semnificaţie se dă termenului de statistică, obiectul de studiu  al 
acesteia îl reprezintă fenomenele de masă. 

Pentru ca esenţa lor, de natură statistică, să fie pusă în evidenţă, este nevoie de 
un mare număr de cazuri individuale. 

Fenomenele de masă se caracterizează prin variabilitate, ca rezultat al acţiunii 
unui număr mare de factori de influenţă, de natură, direcţie şi sensuri diferite, care prin 
asociere se pot compensa reciproc sau amplifica. 

Fenomenele de masă sunt nedeterministe, având un caracter stocastic şi se 
produc în condiţii de incertitudine. 

Formele individuale de manifestare a fenomenelor de masă sunt diferite, legea 
de manifestare a fenomenelor de masă poate fi cunoscută (statistic) numai la nivelul 
întregului ansamblu de cazuri individuale. 

Legile statistice se manifestă sub formă de tendinţă şi sunt  valabile pentru un 
ansamblu de unităţi individuale, legate între ele datorită acţiunii diferite a aceloraşi 
factori de influenţă. 

Studiul statistic al fenomenelor de masă realizează trecerea de la datele 
individuale care, în general, sunt numeroase, la un sistem de indicatori caracteristici  ai 
ansamblului. 

Obiectul statisticii constă în studiul cantitativ al fenomenelor de masă în 
scopul cunoaşterii legilor de manifestare a întregului ansamblu. 

Cercetarea statistică ţine seama în mod obiectiv de principiile teoriei 
probabilităţilor, de cerinţele legii numerelor mari (formulată de J.Bernoulli în 1713), 
care arată că într-un număr mare de cazuri individuale, influenţele factorilor se pot 
compensa în aşa fel încât să se pună în evidenţă o caracteristică a întregului ansamblu. 

Statistica se întâlneşte atât ca disciplină ştiinţifică, cât şi ca domeniu de 
activitate structurată pe diferite etape, proprii ei însăşi şi specifice domeniilor de 
aplicabilitate. Astfel întâlnim: Statistică teoretică, statistică matematică, statistică 
economică, statistici pe ramuri (industrie, afaceri, agricultură transporturi etc.). 
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1.2. Câteva momente semnificative ale  
evoluţiei statisticii 

Statistica s-a dezvoltat ca ştiinţă cu obiect si metode proprii, într-un proces 
îndelungat, în care s-a diferenţiat în funcţie de particularităţile domeniului studiat. 
Statistica a evoluat de la primele înregistrări izolate la statistica contemporană, care 
este de neînlocuit în procesele de conducere a activităţii umane, atât la nivel micro cât 
şi macroeconomic, tehnic, social ştiinţific etc. şi care studiază fenomenele într-o 
viziune sistemică, ţinând seama de dinamismul structurilor specifice diferitelor 
domenii de activitate şi de factorii care acţionează în coordonatele spaţiale si 
temporale. 

Statistica practică constând din înregistrări sistematice sau izolate, ce pot fi 
asimilate unor observări statistice utilizate şi azi, constituie punctul de pornire al 
statisticii moderne. Practica unor astfel de înregistrări datează de peste mii de ani. Din 
documentele descoperite cunoaştem despre recensămintele populaţiei la romani 
începând cu 550 î.e.n.; în mileniile IV si III î.e.n. chinezii dispuneau de date privind 
numărul populaţiei şi structura terenurilor, utilizând diferite tabele statistice; egiptenii 
inventariau aurul şi pământurile înainte de anul 2650 î.e.n. Administraţia romană a 
organizat în Dacia servicii speciale de evidenţă numite “tabularium”, ce se constituiau 
în statistici ale populaţiei, producţiei, consumului etc. 

 Statistica descriptivă s-a dezvoltat ca disciplină teoretică, în primul rând şi în 
paralel cu practica statistică. Numele acestea provine de la faptul că a avut ca scop 
descrierea situaţiei geografice economice, politice etc. a unui stat. Printre primele 
descrieri sistematice folosind statistica descriptivă se numără: lucrările lui Francisco 
Sansovino (1521-1586), lucrarea lui Giovanni Betero (1540-1617), primul curs de 
statistică al lui Herman Conring (1606-1681). Gottfried Achenwald a dat noii discipline 
numele de statistică, argumentând că acesta provine de la “status” în sens de stare. 

Statistica descriptivă se rezumă însă la descrierea unor fenomene (stări ale 
statului sau ale unor subdiviziuni ale acestuia) fără să se ocupe de legile care 
guvernează aceste fenomene şi de evoluţia lor, ceea ce a dus în secolele următoare la 
scăderea interesului pentru studiul ei. Totuşi, continuitatea folosirii statisticii a fost 
asigurată prin instituţionalizarea statisticilor naţionale: în 1796 în Suedia; în 1799 în 
Norvegia; în 1800 în Franţa etc. În Principatele Române acest fapt s-a produs în 1859. 

 Sub influenţa celorlalte ştiinţe ale naturii (fizica, chimia) apare in Anglia o 
nouă statistică, în secolul XVII, cunoscută sub numele de “Aritmetica politică”, care 
depăşeşte faza de descriere a fenomenelor şi pornind de la un număr mare de cazuri 
individuale, fundamentează concluzii, care prin generalizare se pot interpreta ca 
tendinţe de producere a fenomenelor economico-sociale. Statistica începe să-şi 
contureze etapele procesului său de cunoaştere, înregistrarea empirică a fenomenelor, 
sistematizarea şi prelucrarea datelor individuale, generalizarea rezultatelor sistematice, 
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ca în final să ajungă la analiza şi interpretarea statistică a fenomenelor studiate. Din 
această şcoală menţionăm pe William Petty(1623-1687) cu lucrarea “Aritmetica 
politică” şi pe John Ground (1620-1674) considerat întemeietorul acestei noi şcoli de 
statistică. 

 Statistica a primit un nou impuls prin dezvoltarea calculului probabilităţilor. 
Primele încercări se datorează lui Jacob Bernoulli (1654-1705) care a formulat legea 
numerelor mari. Pierre-Simon Laplace (1749-1827) a dezvoltat aplicaţiile calcului 
probabilităţilor, iar K.F. Gauss (1667-1754) a definit legea normală, iar S.D. Poisson 
(1781-1840) a descoperit legea de repartiţie a evenimentelor rare.  
Unul dintre fondatorii statisticii moderne este considerat belgianul Adolph Quetelet 
(1796-1874), care a folosit noţiunile de repartiţie, medie, dispersie, observare de masă, 
regularitate, esenţiale în cercetarea statistică, dar absolutizând şi extinzând prea mult 
principiile statisticii, fără o reprezentare reală, a formulat în  cercetările sale din 
domeniul demografiei şi criminalităţii conceptul de “om mediu”, care a rămas o 
abstracţie pură. 

Un rol deosebit în fondarea şi dezvoltarea statisticii matematice l-au avut 
Fracis Galton (1822-1911), Karl Pearson (1857-1936), Konald Fisher (1890-1962). 
Calculele de corelaţie s-au dezvoltat datorită K. Pearson, F.Y. Edgeworth, G.U. Yale 
şi C.E. Spearman. 

Mai recent, în legătură directă cu teoria informaticii şi teoria sistemelor, 
iniţiate prin C.Shanon şi N.Wienner şi utilizând din plin rezultatele informaticii a avut 
loc o amplificare şi perfecţionare continuă a practicii şi cercetării statistice. 

Începuturile statisticii româneşti au fost urmate de contribuţiile unor mari 
personaliţăţi, printre care menţionăm pe Ion Ionescu de la Brad (1818-1891), Dionisie 
Pop Marţian (1829-1865), Octav Onicescu (1892-1983), Gh. Mihoc  (1906-1981), 
care au marcat în acelaşi timp etape importante în dezvoltarea statisticii româneşti. 

Dacă în secolul XVIII şi XIX este specifică în dezvoltarea statisticii folosirea 
tot mai frecventă a metodelor matematice şi, în special a calcului probabilităţilor, ce au 
dus la cercetarea statistică a legilor privind fenomenele din natură şi societate şi pe 
această bază la efectuarea de previziuni statistice, luând naştere, astfel, statistica 
inductivă, în secolul XX au apărut în vecinătatea statisticii o serie de ştiinţe ca: 
econometrie, biometrie, psihometrie, cibernetică, managementul, marketingul, 
cercetările operaţionale şi economiile pe diverse ramuri. Toate aceste discipline 
utilizează statistica în procesul de cunoaştere proprie, au o serie de puncte comune cu 
statistica, influenţează dezvoltarea ei în ceea ce priveşte obiectul şi metodele proprii de 
cercetare, dar nici una nu este în măsură să o suplinească. Toate la un loc pun în 
evidenţă delimitarea statisticii, ca ştiinţă independentă. 

 În prezentul curs accentul cade pe conceperea sistemică a activităţii statistice, 
pe utilizarea statisticii ca instrument de cunoaştere şi conducere cu aplicaţii directe în 
afaceri, management şi economie. 
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1.3. Noţiuni fundamentale ale statisticii 

Am văzut că în procesul evoluţiei sale statistica a avut mai multe semnificaţii. 
Astăzi, ca orice altă ştiinţă, statistica se prezintă ca un sistem complex şi dinamic de 
informaţii, de legi proprii de funcţionare, creat pentru obţinerea de noi adevăruri, legi 
şi aplicaţii în practică, cercetare şi învăţământ. Dacă ţinem seama atât de legile proprii 
de funcţionare cât şi de domeniile de aplicabilitate ale statisticii, statistica apare ca un 
ansamblu de discipline statistice (statistică matematică, statistică socială, statistică 
economică pe diverse ramuri etc.). Acestea se află într-o strânsă interdependenţă şi un 
permanent schimb de informaţii şi metode, atât în cadrul sistemului statistic cât şi cu 
anturajul său. 

În vederea creării unui cadru comun tuturor formelor de activitate statistică, 
pentru evitarea unor interpretări greşite, în statistică se folosesc o serie de concepte de 
bază, cu care se operează în mod unitar în statistica teoretică şi în toate statisticile 
aplicate. Indiferent despre ce fel de statistică vorbim obiectul de studiu al acesteia îl 
constituie fenomenele de masă. 

Populaţia statistică sau colectivitatea statistică reprezintă totalitatea 
elementelor de aceeaşi natură supuse unui studiu statistic. Ceea ce caracterizează 
aceste elemente este existenţa unei serii de trăsături esenţiale comune, adică, ele sunt 
generate de acelaşi complex de cauze esenţiale şi prezintă aceleaşi caracteristici de 
identificare. 

În funcţie de natura unităţilor, populaţia statistică poate fi alcătuită dintr-un 
ansamblu de persoane (populaţia României la un moment dat supusă unui 
recensământ), obiecte (parcul de maşini din unităţile de turism la o anumită dată), 
evenimente (căsătorii într-o perioadă de timp), agenţi economici, idei, opinii, etc. 

Remarcăm că din punct de vedere statistic pentru o populaţie (colectivitate) 
statistică nu prezintă importanţă elementele populaţiei în sine, ci mulţimea datelor 
obţinute prin măsurarea unor caracteristici cantitative sau calitative (exprimate 
numeric) ale acestor elemente constitutive ale populaţiei statistice. 

Colectivităţile statistice, numite statice, exprimă o stare la un moment dat, 
pe o întindere în spaţiu, formând împreună un stoc. Exemple de acest fel sunt date de: 
populaţia României la 1 ianuarie 1997, numărul unităţilor de producţie de un anumit 
profil etc. 

Colectivităţile statistice, numite dinamice, exprimă un proces, o evoluţie în 
timp (flux), pe un interval de timp fixat. Exemple de acest fel sunt: naşterile, 
căsătoriile dintr-un oraş într-un an, producţia trimestrială a unui produs pe o unitate 
sau ramură etc. 

Fenomenele de masă se caracterizează prin mai multe elemente specifice: 
• Pentru ca esenţa lor, din punct de vedere statistic să fie pusă în evidenţă, este 

nevoie să fie cercetat un număr mare de cazuri individuale. De exemplu, pentru 
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stabilirea preţului unui produs este necesar un mare număr de producători şi 
cumpărători. 

• Fenomenele de masă se caracterizează prin variabilitate, fiind rezultate în urma 
acţiuni unui număr mare de factori de influenţă cu esenţialitate şi natură diferită, ce 
acţionează cu sensuri, direcţii şi intensităţi diferite. 

• Fenomenele de masă sunt fenomene nedeterministe, de tip stocastic, produse în 
condiţii de incertitudine. 

• Legea de manifestare a fenomenelor de masă nu poate fi cunoscută şi verificată în 
fiecare caz în parte ci numai la nivelul întregului ansamblu de cazuri individuale. 

• Conceptul de fenomen de masă presupune luarea în considerare a raportului dintre 
modelul stocastic şi cel determinist, dintre necesitate şi întâmplare, dintre legea 
stocastică (statistică), şi legea dinamică. 

Legile statistice se manifestă sub formă de tendinţă şi sunt valabile numai 
pentru ansamblul de unităţi individuale. Prin studiul statistic al fenomenelor de masă 
se realizează trecerea de la datele individuale numeroase la un sistem de indicatori 
specifici ansamblului.  

Unităţile statistice reprezintă elementele constitutive ale populaţiei statistice. 
După cum aparţin unei populaţii statice sau dinamice şi ele au un caracter static 
(persoane, animale, produse în stoc la un anumit timp dat), respectiv dinamic când 
aparţin la aceeaşi structură organizatorică, dar în condiţii diferite de timp (intrările în 
contul unei societăţi comerciale într-un an). Unităţile populaţiei statistice sunt 
purtătoare de informaţii, ele mai sunt numite subiecte logice ale informaţiei statistice, 
deoarece asupra lor se efectuează nemijlocit observarea statistică. 

Unităţile statistice pot de asemenea fi clasificate ca simple sau complexe. Cele 
simple sunt reprezentate de elementele constitutive specifice naturi fenomenelor 
studiate ( de exemplu, persoana fizică, angajatul, produsul ) şi formează populaţia 
statistică. Unităţile complexe sunt formate din mai multe unităţi simple, organizate pe 
criterii social-economice, tehnice etc. (de exemplu, familia, echipa de lucru, unitatea 
economică etc.). 

Unităţile statistice sunt unităţi independente şi obiective de la care se culeg 
date în procesul cunoaşterii. Ele pot fi studiate separat, pe subcolectivităţi sau pe 
întreaga colectivitate, trebuie reţinut că ele se deosebesc de unităţile de raportare, ce 
pot fi întreprinderi, instituţii etc., care potrivit legislaţiei în vigoare furnizează date 
(informaţii) statistice. 

Caracteristicile statistice, denumite şi variabile statistice, reprezintă criteriile 
pe baza cărora se caracterizează unităţile unei populaţii statistice. O caracteristică 
statistică desemnează însuşirea, proprietatea, trăsătura comună a unităţilor populaţiei 
statistice, reţinută în programul statistic pentru a fi înregistrată, şi care capătă 
accepţiuni sau valori de la o unitate la alta sau de la un grup de unităţi la altul. 

Valorile înregistrate de aceeaşi caracteristică la unităţile colectivităţii statistice 
se numesc variante. Deoarece aceste valori se modifică în timp şi spaţiu de la o unitate 
la alta, caracteristicile statistice se mai numesc şi variabile statistice. 
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În cele ce urmează vom nota cu P o populaţie (colectivitate ) statistică. 
Numărul de elemente, date sau observaţii, în funcţie de specificul populaţiei analizate, 
este notat cu   card (P) = N   (cardinalul mulţimii P). Dacă se face o analiză asupra 
unui eşantion (unei părţi din populaţia de referinţă) vom nota prin E ansamblul 
unităţilor. În acest caz: 
 card E = n  ,  unde  n < N , 
va reprezenta numărul unităţilor statistice observate, efectivul sau mărimea populaţiei 
observate (care intră în componenta eşantionului E). 

 
Exemplul 1. Pentru populaţia în vârstă de peste 18 ani putem studia 

următoarele caracteristici: vârsta, sexul, starea civilă, numărul de ani de şcolarizare, 
grupa socio-profesională etc. 

Exemplul 2. În analiza activităţii unei societăţi comerciale pe o perioadă de 
timp (1990-1997) trebuie considerate caracteristicile: profitul realizat în fiecare an, 
producţia fizică realizată, cifra de afaceri obţinută, salariul mediu acordat angajaţilor 
săi, volumul de investiţii făcut anual etc. 

Foarte important în definirea unei caracteristici (variabile) statistice este 
stabilirea variantelor (modalităţilor) de manifestare. 

Să notăm cu X o caracteristică corespunzătoare unei populaţii statistice 
{ }n21 u,......,u,uP = şi să presupunem că pentru aceasta se stabilesc modalităţile de 

exprimare  M1,M2,…,Mk , unde k reprezintă numărul de modalităţi de manifestare. 
Această stabilire trebuie să satisfacă la anumite principii : 

PC) Principiul completitudinii. Fiecărei modalităţi  
 kiMi ,1, =     îi asociem clasa de unităţi 

 { }iuii Mx:PuC ∈∈=  , unde 

xu reprezintă valoarea caracteristicii X înregistrată pentru unitatea Pu∈ . Acest 
principiu afirmă că trebuie să fie satisfăcută condiţia 
 ki1,Ci)(.Pu)( ≤≤∃∈∀ ,  astfel încât  ∈u  Ci 

PU) Principiul unităţii afirmă că o unitate statistică u se include într-o 
singură clasă, adică 

 ∅=∩⇒≠=∀ CjCiji,k,1j,i)(  

PO) Principiul organizării ierarhice a claselor permite agregarea claselor  
{ } k,1i,Ci =   prin mărirea gradului de generalitate a modalităţilor. 

Caracteristicile (variabilele) statistice pot fi clasificate după diferite criterii, 
astfel, după apartenenţa la un moment sau un interval de timp a modalităţilor, 
deosebim caracteristici de timp. Dacă modalităţile exprimă localizări în teritoriu 
spunem că avem caracteristici de spaţiu. Toate celelalte caracteristici le numim 
atributive şi ele servesc pentru definirea fenomenelor studiate. 
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După modul de exprimare a modalităţilor unei caracteristici deosebim 
caracteristici calitative, care se exprimă prin cuvinte şi caracteristici cantitative care se 
exprimă numeric. 

După modul de variaţie, caracteristicile numerice pot fi continue sau cu 
variaţie discontinuă sau discretă. Cele cu variaţie continuă pot lua orice valoare într-un 
interval dat, finit sau infinit. Ca exemplu avem: înălţimea, greutatea, profitul unui 
agent economic, volumul încasărilor unei societăţi comerciale. O variabilă discretă ia 
valori întregi (domeniul valorilor este o mulţime cel mult numărabilă), numărul de 
piese rebut dintr-un lot, stocul de mărfuri dintr-un depozit la o anumită dată, numărul 
de călători pe un anumit mijloc de transport etc. Trebuie reţinut că, de obicei, în 
statisticile practice toate variabilele numerice se înregistrează ca variabile discrete, de 
exemplu, vârsta se exprimă  în ani împliniţi. Valorile unei caracteristici numerice se 
stabilesc prin numărare, măsurare şi prin calcul, fiecărei unităţi statistice îi corespunde 
un număr care exprimă măsura (valoarea) caracteristicii urmărite, corespunzătoare 
unităţii respective. 

Numerele obţinute pentru o populaţie statistică pot fi ordonate ierarhizate, 
asupra lor se pot efectua diferite operaţii de prelucrare. 

Exemplu: Să considerăm pentru o populaţie P formată din m persoane 
(card P=m) caracteristicile sex, starea civilă, vârsta şi înălţimea. Să presupunem că  
X - reprezintă caracteristica sex; Y- starea civilă; Z- vârsta; H- înălţimea. 

Dacă notăm cu Vx, Vy, Vz, şi Vh, respectiv valorile posibile (modalităţile de 
exprimare) ale acestor caracteristici, avem 

  Vx = {sex M, sex F} 
  Vy = {C – căsătorit, N – necăsătorit, V – văduv, D-divorţat} 
  Vz = [0,120] ani 
  Vh = [40, 230] cm 
Variabilele statistice asociate caracteristicilor de mai sus pot fi puse în 

evidenţă prin funcţiile hhzzyyxx VP:f,VP:f,VP:f,VP:f →→→→ , definite 
prin ).i(V)i(f),i(V)i(f),i(V)i(f),i(V)i(f hhzzyyxx ====  Grafic, avem reprezen-
tarea din fig.1.1. 

Observăm că variabilele statistice fx, fy au ca mulţimi de valori mulţimi ce pot 
fi puse în corespondenţă biunivocă cu submulţimi ale numerelor naturale { }1 2, , 

respectiv { }1 2 3 4, , , , deci ele sunt variabile discrete, variabile fz, şi fh au ca mulţimi de 
valori submulţimi ale lui R (intervale) ce nu pot fi puse în corespondenţă biunivocă cu 
părţile lui N, deci sunt variabile statistice continue. 

Observăm că această delimitare între variabile statistice discrete şi continue 
este pur arbitrară, cele continue putând deveni discrete, prin formarea de grupe de valori.  

Caracteristicile statistice prezentate mai sus pot fi scrise sintetic printr-o 
variabilă statistică vectorială  f:P→V unde,  f(ι)=V(ι), 
 f=(fx,fy,fz,fh),   V=(Vx x Vy x Vz x Vh), 
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Fig.1.1. 

 
Un alt concept al statisticii este cel de date . Datele statistice sunt mărimi 

concrete obţinute din observaţii, măsurare, numărare sau prin calcule. Prin date 
statistice se înţelege o caracterizare numerică cantitativă obţinută prin procesul de 
cercetare statistică, despre unităţile statistice ale unei populaţii statistice analizate. 
Datele statistice cuprind următoarele elemente : noţiunea, care precizează fenomenul 
sau procesul la care se referă, identificarea de timp, de spaţiu, organizatorică, şi 
valorile numerice care pot fi absolute sau relative, primare sau derivate. Indiferent de 
forma în care se obţin datele statistice, ele sunt purtătoare de informaţii asupra întregii 
colectivităţi statistice. 

În cazul unei singure variabile statistice X, pentru ansamblul unităţilor 
populaţiei P, având card(P) = m, datele statistice se constituie într-o serie statistică 
univariată de date X=(f(ui)) m,1i = , unde ui∈P, iar f(ui) - este valoarea asociată 
unităţii statistice ui corespunzătoare variabilei (caracteristicii) X. Dacă datele statistice 
prezente în seria statistică   X=(xi) m,1i = , xi=f(ui) se reprezintă sub forma X=(xj, nj),  

k,1j = , unde xj, reprezintă numai cazurile distincte dintre (xi) m,1i = , iar nj 
reprezintă frecvenţa absolută a valorii xi în seria (xi) m,1i = , atunci spunem că datele 
se prezintă sub forma unei serii de frecvenţe absolute :  
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Dacă frecvenţele absolute n
i
 sunt înlocuite cu frecvenţele relative  

∑
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n
r

1

, atunci spunem despre seria de date de mai sus că este o serie de 

frecvenţe relative, care împreună cu interpretarea frecvenţelor relative ca probabilităţi 
rj = P(X = xj),  se prezintă sub forma unei variabile aleatoare  dacă ţinem seama că 

( )∑
=

==
k

1j
j 1xXP .  

Observăm că în cazul variabilelor statistice valoarea (numărul) xj poate fi 
înlocuit cu un interval de pe dreapta reală sau cu o denumire în cuvinte depinzând de 
tipul caracteristicii descrise. 

În general, pentru o populaţie statistică P cu un număr m de unităţi statistice, 
datele cu privire la n variabile (caracteristici) pot fi reprezentate sub forma unei 
matrici de date X având dimensiunea m x n 

 (1.3.2) 
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unde xij reprezintă valoarea variabilei j pentru unitatea ui. 
Mulţimea ordonată a cuplurilor (xi, ri) k,1i =  reprezintă repartiţia variabilei 

statistice X, ea semnifică faptul că variabila statistică X ia valorile xi cu frecvenţele 
relative (probabilităţile) ri. 

Analiza unei repartiţii statistice empirice (experimentale) sau teoretice implică 
utilizarea conceptului de parametru statistic. Parametrul statistic desemnează o valoare 
reprezentativă obţinută prin operaţii numerice de calcul (agregare) ce se aplică unei 
repartiţii statistice.  

Parametrii statistici numiţi şi valori tipice pot fi : de nivel (media, mediana, 
modulul), de variaţie (dispersia, abaterea medie pătratică, coeficientul de variaţie etc.), 
de asimetrie şi boltire (coeficienţii lui Pearson şi Fisher). Tot sub numele de parametri 
sunt denumiţi anumiţi estimatori ai unor valori teoretice reprezentative. Astfel, media 
de sondaj este un parametru ce estimează media colectivităţii statistice.  

Indiferent de modul în care se obţin datele statistice, ele sunt purtătoare a 
informaţiei statistice necesare înţelegerii legităţilor de manifestare ale fenomenelor şi 
proceselor studiate statistic. Această informaţie statistică se structurează atât în funcţie 
de conţinutul datelor cât şi în funcţie de organizarea lor.  
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Mărimile statistice ce caracterizează un fenomen din punct de vedere al 
compoziţiei, structurii, modificărilor sale în timp şi spaţiu, al interdependenţei cu alte 
fenomene se numesc indicatori statistici. 

Indicatorul statistic exprimă de regulă, o categorie economică. Caracterizarea 
completă a unei categorii economice presupune de multe ori folosirea mai multor 
indicatori statistici. De exemplu, producţia fizică, producţia marfă, producţia netă 
obţinută într-o unitate de timp exprimă direct productivitatea muncii, dar nici unul din 
aceşti indicatori nu caracterizează complet conţinutul acestei categorii economice. 

Complexitatea realităţii presupune folosirea unui sistem de indicatori, fapt ce 
rezultă şi din sistemul categoriilor economice, sociale, tehnice etc. ce urmează a fi 
caracterizate pe baza datelor statistice.  

Conceptele de bază cu care se operează în mod unitar în etapele cercetării 
statistice aplicate, indiferent de ramura de activitate, pot fi prezentate schematic ca în 
fig.1.2.a,b,c,d. 

 

 
a) 
 

 
b) 

 
 

c) 
  

 
 

d) 
 

Fig.1.2. 

Ecuaţii de estimare Absoluţi Relativi Medii Indici
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Activitatea de cercetare statistică trebuie privită ca un proces continuu de 
cunoaştere, care se desfăşoară în mai multe etape ce se succed  într-o înlănţuire logică, 
care schematic poate fi prezentată ca în fig.1.3.  

 

Fig.1.3. 

1.4. Culegerea datelor statistice     
(observarea statistică) 

Pentru obţinerea informaţiilor necesare proceselor de conducere şi decizie este 
necesar să se organizeze cercetări statistice. Printr-o cercetare statistică, în funcţie de 
scopul stabilit, se culeg date, care apoi se prelucrează în mod corespunzător scopului 
stabilit, pentru ca în final să se obţină, într-o formă statistică informaţiile necesare. 

În faţa complexităţi fenomenelor şi proceselor economice, sociale tehnice etc. 
actul de conducere şi decizie cuprinde ca un element de bază sistemul informaţional 
statistic (SIS), care sub aspect funcţional conţine mulţimea operaţiilor de culegere, 
filtrare, prelucrare şi stocare a informaţiilor statistice. 

Estimare 
punctuala 

Estimare 
bayeseana 

Estimare prin metoda 
verosimilităţii maxime

Teste 
statistice

Inferenta 
statistica 
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Cercetarea statistică, ca parte a SIS, presupune parcurgerea unor etape într-o 
succesiune logică. 

1.4.1. Elemente de teoria scalării 

Pentru a realiza măsurarea fiecărei variabile, adică pentru acordarea de valori 
fiecărei variabile pentru unităţile unei populaţii statistice P, este necesară stabilirea 
scalei de măsurare, care înzestrată cu anumite proprietăţi să permită introducerea unor 
operatori algebrici în prelucrarea valorilor individuale pentru obţinerea indicatorilor de 
sinteză. 

Menţionăm în cele ce urmează următoarele tipuri de scale, considerându-le ca 
fiind cele mai des utilizate. 

a) Scalele pentru variabile calitative sunt scala nominală şi scala ordinală 

Într-o scală nominală stabilirea grupelor în cadrul populaţiei P se face astfel 
încât, pe de o parte toate unităţile statistice aparţinând aceleiaşi clase să aibă aceeaşi 
valoare atribuită, şi, pe de altă parte, două unităţi statistice ce aparţin la două clase 
diferite să aibă valori diferite, evident cu referire la aceeaşi variabilă statistică. 

O variabilă statistică măsurată printr-o astfel de scală se numeşte nominală. 
Exemple de variabile statistice nominale sunt: sexul, starea civilă, modul de pregătire 
şcolară, aprecierea unei firme ca fiind profitabilă sau nu etc. 

Scala nominală se utilizează pentru partajarea populaţiei observate pe grupe. 
Pe măsură ce numărul grupelor este mai mare, analiza fenomenului respectiv este mai 
profundă şi informaţiile obţinute sunt mai diversificate. Dacă ne referim la starea 
civilă, pentru această variabilă putem distribui o populaţie P la care ne referim în cinci 
grupe: celibatar, căsătorit, divorţat, văduv, nedeclarat. De obicei, pe o scară nominală 
nu se poate introduce o relaţie de ordine şi operaţii de adunare, scădere etc. 

Scala ordinală asigură o repartizare a unităţilor populaţiei totale P pe grupe 
omogene, ea permiţând ca acestea să poată fi ordonate. 

Un astfel de exemplu avem când ne referim la produsele realizate de o firmă, 
acestea pot fi împărţite în grupe ordonate: calitatea I, calitatea II, calitatea III,  
calitatea IV, rebut. O variabilă măsurată pe o scală ordinală se numeşte variabilă 
ordinală. Observăm că în acest caz este permisă ordonarea crescătoare sau 
descrescătoare a valorilor observate, însă nu se atribuie sens unor operaţii directe 
asupra valorilor variabilei. 

b) Scalele pentru variabile cantitative sunt scala de interval şi scala de 
raport 

Scala de interval permite introducerea operatorului de diferenţă între valorile 
variabilei şi măsurarea astfel a distanţei dintre ele. O variabilă cantitativă măsurată pe 
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o scală de interval poate avea valoare nulă, semnificând  o modalitate arbitrară, ceea 
ce face imposibilă utilizarea raportului între două valori arbitrare, care este lipsit de 
semnificaţie pentru variabile statistice măsurate pe o astfel de scală. De exemplu, pe o 
scală de interval se măsoară temperatura în grade Celsius. Valoarea zero pe o scală nu 
reprezintă absenţa fenomenului studiat, ci defineşte o realitate fizică, în acest caz ea 
reprezintă trecerea apei de la starea lichidă la cea solidă. 

Pe scala temperaturilor o diferenţă de 10OC are aceeaşi semnificaţie de la 0OC 
la 10OC sau de la 10OC la 20OC. 

Scala de raport sau scala de variaţie relativă permite introducerea unei relaţii 
de ordine între valorile măsurate ale unei variabile statistice, precum şi operatori de 
diferenţă şi raport, întrucât pe o asemenea scală zero ocupă acea poziţie naturală care 
indică absenţa fenomenului studiat. 

Pe o scală de raport se măsoară variabile statistice ca: vârsta, greutatea, 
înălţimea, presiunea, capacitatea etc. 

1.4.2. Elemente metodologice ale unei observări statistice 

Observarea statistică presupune soluţionarea unor probleme metodologice şi 
organizatorice care trebuie să precizeze câteva elemente de bază ale activităţii 
practice. 
a) Scopul observării. Acesta trebuie bine precizat, deoarece în funcţie de el se face 

delimitarea obiectului observării, erorilor de observare etc. Scopul observării 
poate să coincidă sau nu cu cel al cercetării statistice. 

b) Odată stabilit scopul observării, trebuie delimitat clar obiectul observării statistice, 
colectivitatea statistică, adică mulţimea unităţilor statistice de la care vor fi 
înregistrate caracteristicile statistice conform scopului fixat. 

c) În funcţie de scopul cercetării statistice se definesc elementele colectivităţii 
statistice investigate, care se identifică cu măsurătorile efectuate asupra acestora 
Acestea pot fi unităţi simple sau complexe. 

d) Precizarea caracteristicilor statistice stabileşte care date se culeg de la unităţile 
statistice. Acestea se înregistrează sub formă de răspunsuri la întrebări fixate,  
într-un chestionar, într-o ordine logică. 

e) Precizarea timpului observării vizează stabilirea timpului la care se referă datele şi 
a celui în care se culeg datele. În general, timpul la care se referă datele se 
deosebeşte de intervalul de timp de curgere a datelor. De exemplu, la un 
recensământ se stabileşte un moment critic, ora 0 a unei zile, şi o perioadă de 
culegere a datelor. 

f) Locul observării trebuie precizat exact, astfel ca prin măsuri organizatorice să se 
asigure o identificare uşoară a unităţilor de observat. 

g) Măsurile organizatorice au drept scop asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării 
observării statistice. Se pregăteşte personalul şi formularele pentru efectuarea 
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înregistrărilor, se elaborează hărţi şi planuri de amplasare a unităţilor statistice ce 
urmează a fi observate, ţinând seama de gruparea lor teritorială şi de mijloacele de 
acces la locul observării. 

 
În practică culegerea datelor se realizează în mai multe moduri: 

m1) Observarea totală presupune înregistrarea caracteristicilor cuprinse în programul 
de cercetare la toate unităţile colectivităţii statistice. 

m2) Observarea parţială presupune înregistrarea, după criterii bine stabilite, a unui 
număr relativ redus de unităţi din colectivitatea statistică cercetată. 

m3) Observările curente constau în înregistrarea sistematică, permanentă, pe măsură 
ce caracteristicile fenomenelor analizate se produc la nivelul unităţilor 
colectivităţii. 

m4) Observările periodice constau în înregistrarea datelor la intervale de timp bine 
stabilite şi care respectă o anumită periodicitate. 

Observările statistice pot fi directe sau indirecte, după cum datele sunt 
înregistrate nemijlocit la unităţile colectivităţii, sau sunt obţinute pe baza unor surse 
care au consemnat anterior fenomenul studiat. 

Dintre principalele metode de culegere a datelor amintim: 
 
Recensământul – este cea mai veche metodă de observare statistică (a 

populaţiei, animalelor, mijloacelor fixe etc.). Fiind o observare totală de dimensiuni 
mari, recensământul implică cheltuieli mari, atât materiale cât şi de timp. Din aceste 
motive recensămintele se organizează periodic, la intervale relativ mari de timp (în 
cazul populaţiei din 10 în 10 ani). 

 
Rapoartele statistice sunt observări totale, permanente, prin intermediul 

cărora se culeg datele statistice referitoare la diferite fenomene şi procese economice 
din domeniile de activitate ale agenţilor economici. Anumite nomenclatoare ale 
rapoartelor statistice trebuie să fie completate de fiecare agent economic şi transmise 
unităţilor teritoriale sau centrale de statistică, respectând normele organizării practicii 
statistice la nivel naţional şi internaţional. Există rapoarte statistice referitoare la 
capitalul fix, forţa de muncă, timpul de lucru, rezultatele activităţii, materii prime şi 
materiale, poluare etc. 

 
Sondajul statistic este tot mai frecvent utilizat, deoarece cheltuielile materiale 

şi de timp în cazul observărilor totale devin tot mai greu de suportat. Sondajul statistic 
constă în observarea parţială, prin eşantioane extrase din întreaga colectivitate 
statistică. Trăsăturile esenţiale ale colectivităţii statistice se regăsesc mai mult sau mai 
puţin în cele ale eşantioanelor extrase după cum este asigurată o reprezentativitate mai 
bună sau mai puţin bună a acestora. Ţinând seama de importanţa sondajului statistic, 
în culegerea datelor statistice din diferite domenii de activitate economică, tehnică 
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etc., problemele legate de sondajul statistic şi utilizarea lui vor fi expuse în cadrul unui 
întreg capitol al acestui curs. 

 
Ancheta statistică este o formă de observare parţială care, spre deosebire de 

sondaje, nu presupune reprezentativitatea eşantioanelor. Aceasta se realizează pe baza 
unor chestionare. 

Observarea părţii principale este o metodă parţială, operativă, ce constă în 
culegerea datelor numai la unităţile cele mai semnificative ale colectivităţii statistice. 

 
Monografia reprezintă o metodă aprofundată de observare a fenomenelor şi 

proceselor ce au loc în activitatea unui agent economic, grup de agenţi economici sau 
ramuri economice. Pe lângă culegerea datelor, monografia presupune şi interpretarea 
acestora. 

Reducerea costurilor unei cercetări statistice, cât şi nevoia rapidă de informaţii 
statistice impun utilizarea tot mai frecventă a observărilor parţiale. 

1.4.3. Controlul datelor statistice 

Controlul datelor statistice este efectuat în toate etapele cercetării statistice. În 
primul rând se verifică dacă s-a cules volumul complet al datelor, atât în ceea ce 
priveşte unităţile colectivităţii statistice cât şi caracteristicile ce sunt cuprinse în 
programul cercetării. 

Controlul calităţii datelor are în vedere faptul că în procesul culegerii, 
codificării, transmiterii şi prelucrării datelor pot apare diferenţe între valoarea reală xo 
şi valoarea determinată x. Această eroare se numeşte eroare absolută e=|x-x0|, ε=e/x se 
numeşte eroare relativă. În practică nu se cunoaşte valoarea adevărată şi deci nici 
eroarea efectivă e. Pentru aceasta însă, se stabileşte o eroare absolută limită ê, numită 
şi eroare maximă admisibilă, ce urmează să nu fie depăşită. 

Vom avea e = |x0-x| ≤ ê, de unde rezultă că x – ê ≤ x0 ≤ x + ê. Dacă notăm cu 

0

ˆˆ
x
e

=ε  eroarea relativă limită, obţinem: 
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Erorile cu caracter întâmplător datorate perceperii eronate a realităţii, 
interpretării greşite a instrucţiunilor, codificării greşite, evidenţei primare, manifestă o 
tendinţă de compensare a abaterilor. 

Datorită volumului mare de date, în prezent se utilizează controlul automat şi 
corectarea automată a datelor, astfel se depistează datele imposibile, cele fără sens, se 
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elimină valorile ce nu se încadrează în intervalul delimitat de limitele maxime şi 
minime. 

Controlul logic al datelor vizează verificarea concordanţei logice ce trebuie să 
existe între valorile diferitelor caracteristicii: de exemplu între fonduri, personal, 
producţie. 

Erorile de metodologie, de concepţie, cum ar fi definirea greşită a 
caracteristicilor, utilizarea de formule neadecvate, determină erori sistematice ce nu se 
compensează ci se cumulează în acelaşi sens. În mod evident cele mai grave greşeli 
sunt cele de modelare, dar în cazul unor prelucrări de mare amploare, erorile datorate 
aproximărilor datelor (prin rotunjire) pot afecta serios rezultatele. Pentru eliminarea 
erorilor de rotunjire trebuie urmărit modul de propagare a acestora pe întregul flux de 
prelucrare a datelor şi de a asigura precizia necesară indicatorilor finali. 

În practică, deoarece este mai uşor de estimat eroarea relativă limită decât cea 
absolută, evaluarea valorii exacte x0 se face prin relaţia (1.4.1). În cazul sondajelor 
statistice, o eroare relativă de reprezentativitate ce nu depăşeşte ε%=5% se consideră 
acceptabilă. Dacă estimăm media generală m cu media de sondaj x , eroarea relativă 
de reprezentativitate ε% trebuie să satisfacă inegalitatea: 

  %5
m

mx% ≤
−

=ε  

pentru ca rezultatele eşantionului să fie considerate corespunzătoare. 
Astăzi, tot mai mult se practică controlul automat şi corectarea automată a 

datelor statistice, efectuate cu ajutorul calculatoarelor electronice. Controlul automat al 
exactităţi datelor are la bază algoritmi desprinşi din practica controlului manual şi 
formalizaţi adecvat programării pe calculator. O problemă mult mai dificilă decât 
depistarea automată a datelor eronate este corectarea automată a erorilor. Pe baza 
mulţimii datelor corect înregistrate şi a celor eronate depistate pe cale automată, se pot 
înlocui datele eronate cu date compatibile cu celelalte valori şi considerate plauzibile. 
Asemenea corecturi oferă date necontradictorii şi se consideră satisfăcătoare din punct 
de vedere statistic, atunci când nu este absolut necesar ca datele individuale să fie 
exacte. În acest ultim caz generarea automată de date plauzibile, în locul celor eronate, 
nu mai este aplicabilă. 


