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Categoria formativă a disciplinei
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DF
DU-umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă
(facultativă)
Obligatorii
(condiţionate)
Discipline
Anterioare
Recomandate
Statistică

DI

Econometria presupune cuantificarea legilor economice, cuantificare care are loc cu

Obiective ajutorul modelelor de tipul regresiei, definite printr-o singură ecuaţie sau un ansamblu

de ecuaţii simultane. Obiectivul general este acela de a determina aceste modele cu
scopul de a înţelege mai bine natura şi funcţionarea sistemelor micro şi
macroeconomice în contextul determinării şi interpretării indicatoriilor
economico-financiari.
Cursul are ca obiective specifice dezvoltarea la studenţi a deprinderilor pentru
raţionamentul econometric, mai precis dezvoltarea capacităţii de a specifica, a
valida şi mai apoi a utiliza în scop de previziune un model statistic, pornind de la
o realitate economică, vizând astfel explicarea şi interpretarea indicatorilor
economico-financiari, aplicarea metodologiei de calcul şi analiză a indicatorilor
economico-financiari, proiectarea structurii unei lucrări de analiză a poziţiei şi
performanţei financiare a entităţii/organizaţiei.

Conţinut Studiu individual
(descriptori)

MODUL I. Econometria ca metoda de cercetare cantitativa
1. Rolul econometriei, istoric, definiţii şi abordări
2. Motivaţii ale econometriei provenind din teoria economică

3. Modele şi variabile econometrice
4. Etapele analizei econometrice
MODUL II. Modelul econometric liniar al regresiei simple
1. Prezentarea modelului econometric liniar simplu şi a
ipotezelor sale fundamentale
2. Inferenţe asupra existenţei şi intensităţii corelaţiei dintre
variabilele econometrice
3. Estimarea coeficienţilor modelului econometric liniar simplu
prin intervale de încredere
4. Validarea modelului econometric liniar simplu şi a ipotezelor
care îl definesc
5. Estimarea prin interval de încredere a previziunii bazate pe
modelul econometric liniar simplu
MODUL III. Modelul econometric liniar general
1. Modelul econometric liniar general si ipotezele fundamentale
2.Estimarea parametrilor necunoscut
3. Teste si regiuni de incredere
4. Modelul liniar general in conditiile nerespectarii ipotezelor
clasice
MODUL IV. Alte modele econometrice
1. Modele econometrice de regresie neliniară
2. Modele econometrice dinamice
3. Econometrie pe variabile calitative
4. Modele cu ecuatii multiple
Activităţi tutoriale
AT1. Econometria ca metoda de cercetare cantitativa (rolul
econometriei, istoric, definiţii, abordări, modele şi variabile
econometrice, etapele analizei econometrice)
Testul de autoevaluare I - în suportul de curs, la finalul Modulului I.
Modelul econometric liniar al regresiei simple (modelul econometric
liniar simplu, inferenţe asupra existenţei şi intensităţii corelaţiei,
estimarea coeficienţilor prin intervale de încredere, validarea
modelului, estimarea prin interval de încredere a previziunii).
Testul de autoevaluare II - în suportul de curs, la finalul Modulului II.
AT2. Modelul econometric liniar general (modelul econometric liniar
general, ipotezele fundamentale, estimarea parametrilor, teste si
regiuni de incredere, cazul nerespectarii ipotezelor clasice).
Testul de autoevaluare III - în suportul de curs, la finalul Modulului
III
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Alte modele econometrice (modele econometrice de regresie neliniară,
modele dinamice, econometrie pe variabile calitative, modele cu
ecuatii multiple)
Testul de autoevaluare IV - în suportul de curs, la finalul Modulului
IV
Teme de control
TC1: Test de evaluare ( în suportul de curs, la final)- problema
1, elaborarea tabelului de observare şi rezolvarea punctelor a-d.
TC2: Test de evaluare ( în suportul de curs, la final)- problema 2,
elaborarea tabelului de corelaţie şi rezolvarea punctelor a-e.
Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control)
- răspunsuri la examen/colocviu/lucrări practice
Stabilirea
- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc.
notei finale
(procentaje) - teste pe parcursul semestrului
- teme de control

E
90%

10%
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Lista
materialelor Platformă e-learning, tablă, manual ID, Anuarul Statistic al
didactice
Romaniei
necesare

Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semnătură

Coordonator de disciplină

Prof. univ. dr. Breaz Nicoleta
Legenda: SI - studiu individual, TC - teme de control, AT - activităţi tutoriale,
AA – activităţi aplicate
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