
 1

      
CURSUL I 

 
NOŢIUNI FUNDAMENTALE 

1.1 Introducere 
1.2  Tipuri de variabile 
1.3  Serii statistice  
1.3.1.  Serii de distribuţie 
1.3.2   Serii   cronologice  
1.3.3   Serii  de  spaţiu  
 
 1.1   Introducere 
  
 Este cunoscut faptul că foarte mulţi oameni - de la şcolari până la pensionari - 
vehiculează şi folosesc date statistice din diverse domenii de activitate. Pentru cei ce folosesc 
" statisticile " ca divertisment, datele respective sunt doar " simple informaţii de ordin 
cantitativ " ; pentru cei ce folosesc datele statistice în activitatea profesională, problemele 
informării nu mai sunt aşa de simple ; în acest caz, se impune  cunoaşterea  atât  a  aspectelor  
de  ordin  cantitativ  cât şi a celor de ordin  calitativ,  în aşa fel încât,  specialistul  să  poată 
separa tendinţele esenţiale de cele întâmplătoare,  elementele obiective de cele subiective,  
etc. 
 Pentru a răspunde unor astfel de cerinţe, datele statistice "primare" trebuiesc selectate, 
ierarhizate şi prelucrate în cadrul unui sistem informational adecvat nevoilor concrete impuse 
de specificul activităţii desfăşurate de diversele categorii de specialişti. 
 În acest context, este suficient să ne oprim la două mari categorii de " consumatori " 
de informaţii statistice: personalul de conducere şi personalul de execuţie din întreprinderi şi 
instituţii. 
 Activităţile celor două grupe sunt organic legate între ele, liantul constituindu-l 
sistemul reversibil de informare şi decizie. În cadrul acestui sistem " informaţiile statistice 
sintetice " au un rol deosebit de important, întrucât ele stau la baza fundamentării deciziilor de 
conducere. 
 În situaţia în care unui conducător de întreprindere i se prezintă zilnic "evidenţe 
statistice", adică date primare, neprelucrate, referitoare la realizarea  producţiei fizice, 
productivităţii muncii, producţiei marfă, etc., informaţiile respective au un caracter 
întâmpăltor foarte pronunţat, fapt care afectează procesul luării deciziilor şi conţinutul 
acestora. 
 În situaţia în care conducătorului de întreprindere, i se prezintă "date statistice 
prelucrate", ca: sistemele de indici factoriali ai dinamicii producţiei, diagramele de tendinţă a 
indicatorilor economici fundamentali, evoluţiile conjuncturale ale raportului dintre cerere şi 
ofertă la principalele produse, indicatorii sintetici ai eficienţei economice, corelaţiile dintre 
indicatorii economici, etc., influenţele factorilor întâmplători asupra conţinutului deciziilor de 
conducere sunt atenuate într-o masură considerabilă. 
 În general, cadrele de conducere sunt organe de sinteză, gradul de sintetizare crescând 
de la treptele inferioare ale ierarhiei conducerii către cele superioare. În consecinţă, este 
absolut necesară concordanţa dintre gradul de prelucrare a datelor statistice şi cerinţele 
sistemului informaţional decizional, structurat în funcţie de gradul de competenţă a factorilor 
de decizie. 
 În acelaşi context pot fi privite şi informaţiile statistice obţinute sau folosite în 
activitatea de cercetare ştiinţifică din diverse domenii ca: demografie, medicină, biologie, 
econometrie, sociologie, etc. În acest caz, datele statistice primare sunt supuse unei prelucrări 
minuţioase în vederea obţinerii indicatorilor sintetici, purtători ai regularităţilor cu caracter de 
legitate. 
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 Am abordat problemele necesităţii folosirii în mod diferenţiat a datelor statistice, în 
funcţie de gradul lor de prelucrare, pentru a atrage atenţia asupra faptului că, utilizarea lor în 
condiţii neadecvate şi mai ales de persoane neautorizate, poate conduce la deformarea 
sistematică a realităţii sau la interpretarea eronată a tendinţelor esenţiale ale variabilităţii unui 
fenomen oarecare, soldate uneori cu consecinţe grave. 
 
 1.2  Tipuri de variabile 
 
 Noţiune: Variabila de grupare este acea caracteristică după care se distribuie, în 

clase omogene, unităţile statistice dintr-o colectivitate dată sau după care se urmăreşte 

modificarea - fie în timp, fie în spaţiu - a unei alte variabile. 
 Este cunoscută şi sub numele de caracteristică de grupare. 
 Tipuri: Se deosebesc: 
 a) După conţinut: 

 a1) Variabile atributive. Sunt însuşiri, atribute ale unităţilor statistice dintr-o 
colectivitate dată, în funcţie de care se face gruparea acestora în clase omogene. Ex.: sexul, 
vârsta, profesia, productivitatea muncii, etc. 
 a2) Variabile de timp.   Oferă  posibilitatea  cunoaşterii  tendinţelor evolutive ale 
unui fenomen oarecare. Ex.: ziua, luna, trimestrul, anul. 
 a3) Variabile de spaţiu.   Oferă posibilitatea cunoaşterii variabilităţii unui fenomen în 
profil teritorial, în spaţiu.  Ex.: întreprinderea, localitatea, judeţul, ţara, etc. 
 Revenind la noţiunea de variabilă de grupare, se poate observa : 

• cu variabila  atributivă  se realizează gruparea propriu-zisă a unităţilor dintr-o 
colectivitate dată în clase omogene ; 

• cu  celelalte  două  variabile se urmăreşte variaţia - în timp sau în spaţiu - a unei 
caracteristici oarecare . 

 Rezultă că :   Tipul variabilei de grupare determină tipul seriei statistice.  

  
b) După forma de exprimare: 

 b1)   Variabile  cantitative.  Au  variantele  exprimate  numai prin cifre ; sunt  
variabile numerice.  Ex.: productivitatea muncii, salariul, costurile de producţie, etc. 
 La rândul lor, aceste variabile se împart în: 
 b1.1) Variabile  discrete.  Iau  numai  valori  întregi.  Ex.: populaţia, numărul de 

muncitori, producţia exprimată în bucăţi, etc. 
 b1.2) Variabile continui. Iau orice valoare. Ex.: productivitatea exprimată în lei, 
salariul, procentul realizării normelor, etc. 
 b2)  Variabile  calitative.  Au  variantele exprimate  numai  prin cuvinte ; sunt 
variabile  alfabetice.  Ex.: sexul, profesia, culoarea ochilor, etc. 
 O variabilă  calitativă  poate fi transpusă în limbajul cifric prin codificarea variantelor 
sale. 
 Această clasificare oferă posibilitatea identificării precise a tipului caracteristicii de 
grupare pentru datele de care dispunem, facilitând într-o măsură considerabilă stabilirea 
tipului de serie statistică ce se poate construi; se va observa că tipul seriei va determina la 
rândul său tipul graficului adecvat, apoi tipul mediei şi al altor indicatori sintetici folosiţi în 
analiza  statistică. 
  
 
 
    

1.3.  Serii statistice 
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 Noţiune:  Seria  statistică  este  o paralelă între două sau mai multe şiruri de date, 

din care cel puţin unul vizează caracteristica de grupare.  
 Paralela între două şiruri de date  defineşte o serie statistică simplă în cadrul căreia, 
primul şir conţine datele aferente variabilei de grupare, iar cel de al doilea - datele unei 
caracteristici oarecare. Paralela între trei sau mai multe şiruri de date defineşte o serie 

complexă, în cadrul căreia se pot întâlni una, două sau mai multe variabile de grupare.  
 În general, seriile complexe sunt rezultatul combinării mai multor serii simple.  
 În funcţie de conţinutul caracteristicii de grupare, se deosebesc următoarele tipuri de 
serii: 
 
 1.3.1.  Serii de distribuţie 
 
 Ca serie simplă, seria de distribuţie este o paralelă între şirul variantelor sau 
intervalelor de variaţie ale caracteristicii atributive şi şirul frecvenţelor corespunzătoare 
fiecărei variante sau fiecărui interval. Este cunoscută sub numele de distribuţie 
unidimensională . 
 Ca serie complexă, seria de distribuţie este o paralelă între trei sau mai multe şiruri de 
date, în cadrul cărora se regăsesc două sau mai multe variabile atributive. Este cunoscută sub 
numele de distribuţie bi sau multidimensională . 
 Frecvenţele specifice acestor serii, pot fi: 

• frecvenţe absolute - care reprezintă numărul de unităţi statistice corespunzătoare 
fiecărei grupe; 

• frecvenţe relative - care se determină ca raport între frecvenţele absolute şi numărul 
total de unităţi . 
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 Din definiţia seriei de distribuţie, rezultă faptul că unităţile statistice dintr-o 
colectivitate dată sunt distribuite în clase omogene fie după  variante, fie după intervale de 
variaţie ale caracteristicii atributive.  
 Repartizarea unităţilor după variante este specifică variabilelor calitative dar este 
întâlnită şi în cazul variabilelor cantitative discrete,  cu un domeniu îngust de variaţie. 
Construirea distribuţiilor după variante nu pune probleme deosebite.  

Repartizarea unităţilor după intervale de variaţie este specifică variabilelor cantitative 
continui dar poate fi întâlnită şi în cazul celor discrete,  cu un domeniu larg de variaţie. 
Construirea acestor distribuţii este mai dificilă .  
Mărimea intervalului de variaţie este unul dintre elementele esenţiale căruia trebuie să i se 
acorde o atenţie deosebită . Pentru determinarea intervalului de variaţie se poate folosi, cu 
rezultate foarte bune, relaţia statisticianului american H. A. Sturges :   
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în care: 
 k = mărimea intervalului de variaţie; 
 Xmax, Xmin = variantele - maximă şi minimă - ale variabilei atributive ; 
 N

0
 = volumul colectivităţii generale ; 

 Log10  = logaritm zecimal. 
 Numitorul acestei relaţii reprezintă numărul de grupe (clase) omogene, în care sunt 
distribuite unităţile din colectivitatea generală. Atunci  când  se  cunoaşte  k,  numărul de 
grupe se determină cu ajutorul relaţiei: 

k

xx
j minmax −

=    

Un exemplu de distribuţie unidimensională este prezentat în tabelul 1.1. 
 

Tab. 1.1 Distribuţia muncitorilor dintr-o formaţie de lucru după 
 productivitatea muncii 
Productivitatea muncii  

        - mii lei - 

  Numărul de 

  muncitori 

     f(j) 

  Frecvenţe 

  relative 

     p(j) 

        ===>  90        1      0,025 
        90  -  100        6     0,15 
       100  -  110        8     0,20 
       110  -  120       14     0,35 
       120  -  130        6     0,15 
       130  -  140        4     0,10 
       140  ===>        1      0,025 

       T O T A L :       40     1,00 
          Notă: Limita inferioară se include în interval. 

 
 În tabelul 1.2 este prezentată o distribuţie bidimensională. 
 Într-o distribuţie bidimensională, marginile tabelului, luate două câte două opuse, 
formează câte o distribuţie unidimensională. Astfel, în tabelul 1.2, coloanele X şi f x  -  

constituie distribuţia unidimensională după caracteristica principală, care - în exemplul 
respectiv - este  sexul ; liniile Y şi f y - formează distribuţia unidimensională după 

caracteristica secundară ; în exemplul prezentat, vârsta este caracteristica secundară. 
Frecvenţele din interiorul tabelului 1.2 reprezintă frecvenţele distribuţiei bidimensionale 
propriu-zise  şi  sunt  simbolizate cu f xy . Aceste frecvenţe au următoarea proprietate: 

0Nfff xyyx =Σ=Σ=Σ    
 
Tab. 1.2 Distribuţia muncitorilor de la o secţie oarecare după sex şi vârstă 

 
Sexul  - X                    

Vârsta  -  Y  
Total - fx 20 -30 30 -40 40 -50 50 -60 Peste 60 

  Feminin   23   28    8    3    -    62 
  Masculin  35   58   29   12     4   138 

Total  - fy  58   86   37   15     4   200 

Notă : Limita inferioară se include în interval. 
 
În practică, aceste frecvenţe pot fi folosite şi cu următoarele notaţii: 

* frecvenţele fx   cu : fx . adică : f
1. , f2 . , f3 . .... ; 

* frecvenţele fy    "  : f .y  adică : f .1 , f .2 , f .3  ... ; 

* frecvenţele fxy  "  : f11 , f12 , f13  ..... 

                                               f21 , f22 , f23  ..... 

 Cifrele sau punctele din prima coloană, vizează variabila X, iar cele din coloana a 
doua - variabila Y. 
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Din combinarea modurilor de dispunere a frecvenţelor în interiorul câmpului de 
variaţie, delimitat de variantele minimă şi maximă ale caracteristicilor de grupare, rezultă 
următoarele tipuri de distribuţie: 
 a) Distribuţii simetrice. Au frecvenţa maximă plasată în centrul seriei, iar celelalte 
frecvenţe, descrescătoare şi egale două câte două, se dispun simetric de o parte şi de alta a 
frecvenţei maxime. Aceste distribuţii se întâlnesc în practică extrem de rar. 
 b) Distribuţii moderat asimetrice. Prezintă o uşoară abatere de la simetrie, cu o 
extindere - fie spre stânga fie spre dreapta - a frecvenţelor faţă de frecvenţa maximă. 
Distribuţiile de acest gen sunt foarte des întâlnite în practică. 
 c) Distribuţii extrem asimetrice. Au frecvenţa maximă plasată în una din cele două 
extremităţi. Sunt destul de frecvent întâlnite în practică, având însă o arie mai restrânsă decât 
distribuţiile moderat asimetrice. 
 d) Distribuţii multimodale sau multiforme. Sunt combinaţii ale celorlalte trei tipuri. 
Se întâlnesc mai rar. 
 Forma distribuţiilor este dată de gradul de concentrare sau de destindere a unităţilor 
dintr-o colectivitate dată, în interiorul câmpului de variaţie a caracteristicii de grupare. Astfel, 
pot fi distribuţii cu o boltă îngustă (ascuţită), determinată de faptul că majoritatea  unităţilor 
sunt concentrate în zona centrală a seriei; ele sunt cunoscute sub numele de distribuţii 
leptocurtice.  Se întâlnesc distribuţii cu o boltă larg deschisă, determinată de o destindere a 
frecvenţelor, aproximativ uniformă, pe o zonă mai mare a domeniului de variaţie; acestea sunt 
cunoscute sub numele de distribuţii platicurtice.  Gradul de boltire poate fi determinat cu 
ajutorul unor indicatori specifici. 
 Pentru analiza statistică, forma distribuţiilor are o importanţă deosebită întrucât 
influenţează direct semnificaţia indicatorilor sintetici folosiţi în caracterizarea acestor serii. De 
pildă, este posibil ca pentru două distribuţii cu forme diferite, să zicem, una leptocurtică şi alta 
platicurtică, nivelul mediei să fie acelaşi; gradul de semnificaţie (de reprezentativitate) a 
acestui indicator este însă diferit. Modului de construire a seriilor de distribuţie trebuie să i se 
acorde toată atenţia, elementele critice fiind: mărimea intervalului de variaţie, gradul de 
asimetrie  şi  gradul de boltire. 
 Specific pentru seriile de distribuţie - indiferent de tipul lor - este faptul că: spaţiul  şi  
timpul sunt constante. 
 
 
 1.3.2   Serii   cronologice 
 
 Ca serie simplă, seria cronologică este o paralelă între şirul variantelor caracteristicii 
de timp şi un singur şir al nivelurilor unei caracteristici oarecare. 
 Ca serie complexă, seria cronologică este o paralelă între şirul variantelor 
caracteristicii de timp şi mai multe şiruri de date, aferente unor variabile oarecare. Prin 
definiţie, seria cronologică evidenţiază evoluţia diferitelor fenomene. Se deosebesc două 
variante: 
 a) Seria cronologică de momente. În cadrul său variantele caracteristicii de timp sunt 
momente sau intervale de timp foarte mici. Ex.: ora, ziua (data), începutul unei luni, sfârşitul 
unui trimestru, etc. Acest tip de serie evidenţiază evoluţia unui fenomen oarecare până la un 
moment dat sau de la un moment la altul. Un exemplu este prezentat în tabelul 1.3.  
 b) Seria cronologică de intervale de timp. În cadrul său , variantele caracteristicii de 
timp sunt intervale mai mari. Ex.: luna, trimestrul, anul. Seria de intervale evidenţiază 
evoluţia unui fenomen de la o perioadă la alta. În tabelul 1.4 este prezentată o serie de 
intervale de timp. 
 
 

Tab. 1.3  Depozitul X                       - bucăţi -  
Data  Stocul de produse 
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 finite 

   1.01.yyyy         4000 
   1.02.yyyy       3500 
   1.03.yyyy       2700 
   1.04.yyyy       3100 
   1.05.yyyy       2500 
   1.06.yyyy       2000 

 
 Una dintre condiţiile esenţiale de care trebuie să se ţină seama în construirea seriilor 
cronologice este aceea că : variantele caracteristicii de timp trebuie să fie înlănţuite cronologic 
într-un şir suficient de mare pentru a oferi posibilitatea evidenţierii tendinţelor evolutive ale 
fenomenelor studiate. 
 
   Tab. 1.4  Întreprinderea  A                              - mil. lei - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Practic, construirea seriilor cronologice nu pune probleme deosebite. 
 Specific pentru seriile cronologice este faptul că: timpul este variabil şi spaţiul  
constant. 
 
 1.3.3   Serii  de  spaţiu 
 
 Ca serie simplă, seria de spaţiu este o paralelă între şirul variantelor caracteristicii de 
spaţiu şi şirul nivelurilor unei caracteristici oarecare. Ca serie complexă, este o paralelă între 
şirul variantelor caracteristicii de spaţiu şi două sau mai multe şiruri de date aferente unor 
variabile oarecare. 
  Seria de spaţiu, evidenţiază dezvoltarea unui fenomen în profil teritorial, în spaţiu. 
  Specific pentru seria de spaţiu este faptul că : spaţiul este variabil şi timpul constant.  
 Un exemplu de serie complexă de spaţiu  este prezentat  în tabelul 1.5. 
  

Tab.1.5                                          Anul yyyy  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seria complexă din tabelul 1.5 cuprinde trei serii simple: 
    Col.1 + Col.2 
    Col.1 + Col.3 
    Col.1 + Col.4 
 Construirea seriilor de spaţiu nu este dificilă . 
 După parcurgerea acestui paragraf, se pot desprinde următoarele probleme: 

• cu variabile atributive, se obţin serii de distribuţie; 

        

Luna 

 Producţia       

realizată 

       

Luna 

 Producţia      

realizată 

      ianuarie       450    iunie       485 
      februarie       430    iulie       508  

      martie       510    august       502 
      aprilie       520   septembrie       490 

      mai       500        |        | 

     
Întreprinderea 

  Producţia 
marfă 

     - mil.lei - 

  Nr. de 
  muncitori 

 
Productivitatea 
 muncii - mii 

lei - 
        A        400     1250          320 
        B        500     2000          250 
        C        350     1000          350 
        D        450     1500          300 
        E        480     2000          240 
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• cu variabile de timp, se obţin serii cronologice; 
• cu variabile de spaţiu, se obţin serii de spaţiu. 

    
 În practică se folosesc foarte des şi date care nu pot constitui o serie statistică ; aşa 
sunt diversele comparaţii între două, trei sau mai multe niveluri ale aceluiaşi fenomen, 
realizate în perioade sau spaţii diferite. Exemplu: producţia realizată de o întreprindere 
industrială în lunile ianuarie, aprilie şi septembrie 2003. Se va observa mai târziu că pentru 
analiza statistică a acestor date se folosesc  metode  adecvate  comparaţiilor (indicii cu baza 
fixă, indicii teritoriali, diagramele de structură, etc ) . 
 Se întâlnesc şi combinaţii ale tipurilor fundamentale . Exemplu : combinaţia dintre o 
serie cronologică şi o serie de spaţiu . 
 

1.4. Principalele programe aplicative pentru prelucrarea şi analiza datelor 

statistice. 
 
De mai mult de 30 de ani Minitab Inc. a oferit software şi servicii pentru 

managementul calităţii, educaţie şi cercetare. Mii de companii din mai mult de 80 de ţări 
folosesc produse Minitab pentru îmbunătăţirea calităţii şi proiecte care folosesc metodele Six 
Sigma.  

În domeniul educaţional este folosit de mai mult de 4000 de colegii şi universităţi. 
            Minitab Inc. a dezvoltat, dezvoltă şi vinde software statistic pentru cei interesaţi de 
soluţii pentru instruirea în analiza datelor şi pentru analiza în sine a datelor, ajutându-i să 
obţină rezultate precise, de încredere şi care să se remarce prin uşurinţa folosirii.  

Produsul de bază al Minitab Inc. este MINITAB, ajuns acum la versiunea 14.1. 
           Totul a plecat de la dezvoltarea sa în 1972 în scopul de a ajuta profesorii în instruirea 
legată de statistici de bază, ajungând la cifra prezentată mai sus de universităţi şi colegii care 
îl folosesc în întreaga lume. Referinţa la MINITAB se face în aproape 450 de lucrări de 
specialitate. Aşadar, MINITAB  a  început ca fiind software-ul  cel mai utilizat de profesori în 
procesul de instruire în statistică. 

MINITAB Statistical Software a devenit răspândit şi în lumea afacerilor datorită 
instrumentelor pe care le oferă în controlul calităţii, DOE (Design of  Experiments), analizelor 
de fidelitate şi statistică, în general. În momentul de faţă, MINITAB este instrumentul ales în 
multe ţări ale lumii pentru afaceri de toate dimensiunile, de la cele mai mici până la 
companiile listate în Fortune 500, inclusiv Ford Motor Company, 3M, Honeywell 
International, General Motors şi Six Sigma. 

Minitab Inc. este o companie privată cu 165 de angajaţi în State College, biroul din 
Pennsylvania, cu 20 Minitab Ltd şi subsidiare cu sediul în Coventry din Anglia şi Paris din 
Franţa, ca şi cu o reţea bogată de reprezentanţe şi distribuitori în China, Spania, Germania, 
Ungaria, Mexic, Brazilia, Argentina, Africa de Sud, Australia/Noua Zeelandă şi Coreea. 

Piaţa academică reflectă rădăcinile MINITAB, pentru că iniţial a fost dezvoltat de trei 
membri ai Facultăţii de Statistică a Pennsylvania State University. În 1976 Duxbury Press a 
publicat un îndrumar pentru studenţi (MINITAB Student Handbook) şi a demonstrat 
profesorilor cum se poate integra utilizarea software-ului în cursurile introductive pentru 
statistică. 

Combinarea între înalta calitate şi uşurinţa folosirii a făcut ulterior din MINITAB 
software-ul statistic preferat pentru instruirea academică, o poziţie pe care MINITAB şi-o 
menţine şi astăzi. 
          Succesul MINITAB s-a arătat mai pregnant după decizia din 1982 de a se desprinde 
de universitate pentru a se dezvolta într-o companie privată, fondată în 1983 în campusul 
universitar al Pennsylvania State University. 
       Puterea sa pe piaţa academică a fost valorificată la fel de bine pe pieţele de afaceri. Pe 
măsură ce studenţii au ocupat poziţii în industrie şi în domeniul guvernamental au adus cu ei 
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şi cunoaşterea MINITAB. Aceasta a luat un aspect practic în fabricile de autoturisme, în 12 
din cele mai mari 15 companii din industria chimică a Statelor Unite, în 8 dintre cei mai mari 
10 fabricanţi de computere, în 10 din cele mai importante 15 companii din industria 
electronică şi în 8 dintre cele mai mari 10 companii  forestiere. 
         În prezent, se speră că s-a atins scopul de a fi software-ul statistic cel mai răspândit pe 
piaţa statisticii industriale. Produsul oferă în plus faţă de un pachet statistic general următoarele 
module: Statistical Process Control, Design of Experiments (DOE), Reliability/Survival 
Analysis şi Measurement Systems Analysis. Suportul tehnic excelent şi trainingul de calitate 
sunt părţi integrale ale unei oferte valoroase aduse clienţilor de Minitab Inc.  

Minitab oferă profesioniştilor angrenaţi în îmbunataţirea calităţii instrumente software 
puternice, de încredere şi uşor de folosit de care au nevoie pentru a analiza efectiv datele în 
timp ce conduc proiecte ample şi complexe. 

MINITAB Statistical Software este pachetul ideal pentru proiectele Six Sigma şi alte 
proiecte de optimizare a calităţii. De la controlul statistic al procesului până la proiectarea 
experimentelor, el oferă metodele de care este nevoie pentru a implementa fiecare fază a 
proiectului de calitate, împreună cu facilităţi ca StatGuide şi ReportPad care ajută în 
înţelegerea şi comunicarea rezultatelor. Este un pachet statistic precis, de mare încredere şi 
uşor de folosit. 

MINITAB 14.1 oferă multe facilităţi, cum ar fi: un nou motor grafic, care furnizează 
rezultate interesante şi noi facilităţi relativ la prelucrarea datelor; metode facile de creare, 
editare şi actualizare a graficelor; abilitatea de a personaliza meniurile. 

Astfel, în domeniul managementului datelor şi a fişierelor identificăm următoarele 
trăsături: dimensiunea nelimitată a worksheet-urilor, importă/exportă:Excel, text, şi alte 
formate,  interogare ODBC, autofill, manipularea datelor: uneşte, sortează şi schimbă tipul 
datelor, salvează datele în format HTML,  4000 coloane pe worksheet. 

În domeniul reprezentării grafice identificăm: metode facile de creare, editare şi 
actualizare a graficelor, editarea interactivă a atributelor (axe, scala, etc.) şi recrearea 
graficelor, grafice în dimensiunea 3D, plasarea mai multor grafice pe aceeaşi pagină, setarea 
implicită a unor atribute conform preferinţelor utilizatorului, salvarea graficelor în format 
TIFF, JPEG, PNG, BMP, GIF etc. 

 La realizarea de statistici de bază, permite elaborarea de statistici descriptive, 
intervale de încredere,  corelaţia şi covarianţa, testul de normalitate, testează egalitatea 
dispersiilor. 

Se poate utiliza regresia lineară, regresia polinomoială, regresia logistică, diagrama 
reziduală pentru  analiza de corelaţie şi regresie. 

Pentru analiza dispersională se poate folosi: metoda ANOVA, metoda MNOVA, 
modelul linear general, comparaţii multiple şi analiza mediei. 

Serii de timp şi tendinţe: diagrame de serii de timp, auto-corelaţia, partial auto-
corelaţia şi corelaţia încrucişată, analiza Box-Jenkins (ARIMA), analiza trendului, netezirea 
exponenţială, metoda Winter. 

Poate funcţiona pe sistemele de operare:Windows 98, 2000, Me*, XP, sau Windows 
NT 4 (Service Pack 4.0 şi recente), cu următoarele cerinţe de sistem: minim 32MB RAM , 
procesor Pentium I - 133 Mhz sau mai puternic, CD-ROM pentru instalare, monitor VGA sau 
SVGA, minim 800 X 600 - recomandabil 1024 X 768; 35MB spaţiu pe HDD . 

SPSS Inc. este unul din liderii mondiali în furnizarea de software şi soluţii de predicţie 
analitică. Tehnologia companiei face legătura dintre date şi acţiunile strategice efective prin 
tragerea de concluzii fiabile despre condiţiile actuale şi evenimentele critice viitoare. Peste 
250.000 de clienţi din sectorul comercial, academic şi public se bazează pe tehnologia SPSS 
pentru a contribui la creşterea veniturilor, reducerea costurilor, îmbunătăţirea proceselor 
importante şi detecţia şi prevenirea fraudelor. Peste 95 de procente dintre companiile din lista 
Fortune 1000 sunt clienţi SPSS.  
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SPSS (Statistical Packagefor the Social Sciences)1 este unul dintre cele mai puternice 
şi utilizate programe statistice. Acest pachet integrat asigură acoperirea procedeelor specifice 
din Statistica descriptivă, Statistica inferenţială şi Analiza datelor. Programul a devenit 
deosebit de atractiv pentru utilizatori deoarece permite tratarea datelor statistice fără a impune 
cunoaşterea formulelor de calcul, îmbinând posibilităţile de prelucrare statistică cu facilităţile 
oferite de programele de calcul tabelar (Excel, Lotus, Quattro Pro) pentru condensarea datelor 
în tabele şi reprezentarea lor grafică. 

Programul este un produs al firmei SPSS Inc., care s-a impus în domeniul realizării de 
software pentru prelucrarea statistică a datelor, în principal prin SPSS şi SYSTAT. 

SPSS a fost creat la Universitatea din Stanford, în anul 1968, pentru a asigura 
gestiunea şi analiza datelor statistice în domeniul ştiinţelor sociale şi al psihologiei. Ulterior, 
utilizarea programului s-a extins spre economie, medicină etc. În acelaşi timp, evoluţiile din 
domeniul calculatoarelor au marcat şi dezvoltarea SPSS, prin apariţia imediată a unor noi 
versiuni. 

Începând cu versiunea 7, realizată în 1995, SPSS a devenit un produs pentru 
Windows, ajungându-se astăzi la versiunea 12. 

La ora actuală, SPSS este realizat sub formă modulară, fiecare utilizator putându-şi 
achiziţiona doar acele componente care îi sunt necesare. Cele mai „comercializate" module 
sunt: Base module, Professional Statistics, Advanced Statistics, Tables, Exact Tests, CHIAD 
şi Categories. 

Modulul de bază - Base module - permite gestionarea datelor şi fişierelor, 
transformarea datelor, precum şi prelucrarea statistică a acestora prin: calculul frecvenţelor, al 
indicatorilor tendinţei centrale, dispersiei şi formei unei distribuţii; calculul măsurilor de 
asociere şi testarea independenţei probabilistice; pentru date incluse în tabelele de 
contingenţă; compararea mediilor, proporţiilor şi dispersiilor eşantioanelor; analiza 
unifactorială a variantei; calculul coeficienţilor de corelaţie Pearson, Kendall, Spearman; 
analiza regresiei liniare; teste neparametrice. 

Modulul Professional Statistics include proceduri pentru cercetarea relaţiilor dintre 
variabile, folosind ca metode: analiza de discriminant; analiza factorială; analiza de clusteri; 
scalarea multidimensională; regresia ponderată; analiza fidelităţii. 

Modulul Advanced Statistics permite efectuarea unor prelucrări statistice complicate, 
apelând la următoarele metode: analiza de regresie logistică; diverse extinderi ale analizei 
unifactoriale a variantei ANOVA; analiza variantei multifactorială MANOVA; analiza 
logliniară; analiza de regresie neliniară; analiza probit şi logit; analiza duratei de viaţă; analiza 
de supravieţuire Kaplan-Meier; modelul liniar general. 

Modulul Tables permite condensarea datelor în tabele cu una, două sau trei 
dimensiuni, fiecare dimensiune fiind definită printr-o variabilă sau printr-un grup de variabile. 
Pe lângă valorile variabilelor, tabelele pot conţine frecvenţe şi valori ale unor indicatori 
statistici (medie, abatere standard etc.). 

Modulul Exact Tests determină nivelul de semnificaţie (valorile p sau Sig.) pentru: 
teste neparametrice aplicate pe un eşantion, pe două eşantioane, independente sau perechi, şi 
pe k eşantioane dependente sau independente; teste aplicate tabelelor de contingenţă 2x2 şi 
rxc; teste de semnificaţie pentru coeficienţii de corelaţie Pearson şi Spearman; teste referitoare 
la relaţiile dintre variabile măsurate pe scală nominală sau pe scală ordinală. 

Modulul CHIAD (Chi-squared Automatic Interaction Detector) aplică algoritmi de 
segmentare pentru împărţirea unei populaţii în grupe disjuncte, care diferă între ele în funcţie 
de un criteriu precizat. La fiecare pas al algoritmului, grupele constituite sunt vizualizate sub 
forma dendrogramelor. 

Modulul TRENDS asigură analiza şi reprezentarea grafică a seriilor de timp. Este 
posibilă estimarea coeficienţilor modelului de trend prin următoarele tehnici: procedee de 

                                                 
1 Jaba, E., Grama, A. Analiza statistică cu SPSS sub Windows, Ed. Polirom, Iaşi, 2004. pp. 18-18 
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ajustare; metode de regresie; analiza Box-Jenkins (ARIMA); procedee de descompunere 
sezonieră, pentru determinarea factorilor aditivi şi multiplicativi, în cazul seriilor de timp cu 
caracter sezonier; analiza componentei aleatorii. 

Caracteristicile principale  ale SPSS pot fi sintetizate astfel: 
•••• Soluţii pentru probleme complexe. Având la dispoziţie instrumente specifice 

metodelor statistice avansate, SPSS permite rezolvarea problemelor oricât de complexe, din 
diverse domenii, oferind soluţii care să asigure o cunoaştere mai bună a fenomenelor cercetate 
şi, implicit, să sprijine procesul de fundamentare a deciziilor. 

•••• Prezentarea sugestivă a rezultatelor. Utilizatorul are control deplin asupra tuturor 
variabilelor prelucrate, stabilind modul de afişare a valorilor din listele de ieşire (lungime, 
număr de zecimale) şi ce text să fie scris în locul denumirilor variabilelor (atunci când acestea 
nu sunt destul de sugestive) sau în locul valorilor variabilelor (dacă în fişierul de date s-au 
introdus coduri).  

Listele de rezultate, tabelele şi graficele realizate de SPSS pot fi incluse în rapoarte, 
aşa cum se prezintă pe ecran, sau într-o formă modificată prin: editarea de texte;  stabilirea 
caracteristicilor fonturilor/caracterelor (tip, stil, mărime, culoare);  modificarea desenelor prin 
deplasarea şi/sau rotirea axelor ori schimbarea tipului de grafic; ascunderea unor variabile din 
tabele; reorganizarea informaţiilor în tabele (de exemplu, un tabel de frecvenţe care conţine pe  
linii răspunsurile la un chestionar, iar pe coloane localitatea de domiciliu şi, în cadrul fiecărei 
localităţi, sexul clienţilor, poate fi transformat într-un tabel cu numai două coloane, 
corespunzător sexului, şi cu grupe de linii, câte o grupă pentru fiecare localitate). 

Toate aceste operaţii sunt uşor de executat, datorită existenţei a trei editoare: de text, 
de tabele şi de grafice. Rezultatele prelucrărilor statistice se pot vizualiza prin tabele de 
diverse formate şi prin multiple tipuri de reprezentări grafice: histograme, diagrame „ coloane 
" - izolate sau grupate -, diagrame de structură, nor de puncte - în care punctele 
corespunzătoare unor grupe distincte sunt colorate diferit -, diagrame „bare" - care indică în 
acelaşi timp media, valorile extreme şi repartiţia valorilor unei variabile pentru valori diferite 
ale altei variabile. 

•••• Supleţe în stabilirea condiţiilor de prelucrare a datelor. Domeniile diferite în 
care SPSS îşi găseşte aplicare oferă o mare diversitate a condiţiilor de prelucrare. SPSS 
permite realizarea oricărei variante de prelucrare, ori de câte ori este nevoie, la nivelul întregii 
baze de date sau la nivelul unui subansamblu de date selectat. 

Dacă un grup de prelucrări se efectuează periodic, întreaga succesiune de căutări prin 
meniuri şi de alegeri de opţiuni nu se repetă de fiecare dată, SPSS putând înregistra într-un 
fişier de comenzi toate aceste operaţii. Ulterior, fişierul va fi rulat ori de câte ori este necesar. 
în plus, fişierul poate fi actualizat, în sensul că i se pot adăuga sau şterge comenzi. 

Utilizatorul poate alege cazurile care să fie luate în considerare la efectuarea 
prelucrărilor, formulând condiţii asupra uneia sau mai multor variabile. De asemenea, 
utilizatorul poate decide modul în care să fie tratate de SPSS cazurile în care valoarea unei 
variabile nu este cunoscută sau nu prezintă interes pentru cercetare.  

Înainte de efectuarea prelucrărilor statistice, SPSS poate modifica automat datele pe 
baza unor algoritmi indicaţi de utilizator pentru recodificarea valorilor sau prin aplicarea unor 
funcţii matematice. De exemplu, într-un fişier în care cazurile sunt reprezentate de diverse 
mărfuri, iar variabilele de însuşirile acestora, preţurile mărfurilor pot fi schimbate prin 
adăugarea TVA sau toate mărfurile produse înainte de 2000 pot primi aceeaşi valoare a 
variabilei „data de fabricaţie”, care să semnifice „înainte de 2000”. 

•••• Simplitate în exploatare. SPSS este un program care poate fi exploatat şi de 
persoane mai puţin iniţiate în statistică, asigurând simplitate în manevrarea datelor de intrare. 
Introducerea şi modificarea datelor este o operaţie simplă datorită existenţei unui editor de 
tabele de tip spreadsheet. Pe ecran este afişat un tabel cu linii şi coloane. Liniile corespund 
cazurilor (subiecţi care răspund unui chestionar sau obiecte observate), iar coloanele conţin 
variabilele (răspunsuri date de subiecţi sau rezultatele unor măsurători ori observaţii). 
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Utilizatorul poate „naviga” prin acest tabel, după dorinţă, analizând valorile existente, 
schimbând unele date, adăugând sau ştergând cazuri şi variabile. SPSS adaptează automat 
dimensiunile tabelului, astfel încât să nu se piardă nici o valoare introdusă.                                                       

SPSS asigură prelucrarea datelor preluate din registrele de lucru Excel, Lotus 1-2-3, 
bazele de date dBase sau fişierele de text ASCII. În acelaşi timp, fişierele create în SPSS pot 
fi exportate în Excel, Lotus 1-2-3 sau fişiere text. 

Rezumând cele de mai sus, se poate aprecia că SPSS este un produs orientat spre 
utilizator şi permite: 

- analiza datelor sub multiple aspecte; 
- extinderea datelor cercetărilor realizate pe un eşantion, la nivel naţional; 
- construirea tabelelor de ieşire în diverse forme, inclusiv cu totaluri şi structuri pe 

orizontală şi verticală; 
- construirea diagramelor sub diferite forme (linii, bare, sectoare etc); 
- crearea prezentărilor şi a rapoartelor; 
- utilizarea datelor în regim interactiv şi construirea seturilor de funcţii ale sistemului 

pentru folosirea lor repetată (automatizarea analizei datelor); 
- exploatarea facilităţilor oferite de Internet. 
Microsoft Excel este un pachet din produsul Microsoft Office al firmei Microsoft Inc. 

Acesta furnizează o serie de funcţii statistice, financiare şi inginereşti pentru analiza datelor 
din foile de lucru. Unele dintre funcţiile statistice sunt predefinite iar altele devin disponibile 
după instalarea pachetului Data Analysis. În acest scop MS Excel pune la dispoziţie două 
module importante: 

• Modulul privind reprezentarea grafică a datelor. Diagramele sunt apelate vizual 
şi permit utilizatorilor să observe cu uşurinţă comparaţii, modele şi tendinţe în date. De 
exemplu, în loc să fie necesar să se analizeze câteva coloane de numere ale foii de lucru, se 
poate observa imediat dacă vânzările scad sau cresc pe perioade trimestriale sau cum se 
compară vânzările efective cu vânzările estimate. 

Pentru aceasta,  modulul pune la dispoziţie metode facile de creare, editare şi 
actualizare a graficelor, editarea interactivă a atributelor şi recrearea graficelor, grafice în 
dimensiunea 3D, plasarea mai multor grafice pe acelaşi worksheet, setarea implicită a unor 
atribute conform preferinţelor utilizatorului, salvarea graficelor în diferite formate. 

• Modulul Data Analysis. Microsoft Excel furnizează un set de instrumente de 
analiză a datelor - denumit  Data Analysis (Pachet de instrumente de analiză) - care se 
utilizează pentru a economisi etape atunci când se dezvoltă analize complexe, statistice sau de 
inginerie. Se furnizează datele şi parametrii pentru fiecare dintre analize; instrumentul de 
analiză utilizează macro-funcţiile statistice sau de inginerie corespunzătoare şi afişează 
rezultatele într-un tabel de ieşire. Unele instrumente auxiliare generează şi diagrame auxiliare 
tabelelor de ieşire. 

Principalele funcţii de analiză statistică sunt: analiza varianţei ANOVA (Single factor, 
Two-Factor With Replication, Two-Factor Without Replication); regresia; corelaţia; 
covarianţa; statistici descriptive; netezirea exponenţială; test F; analiză Fourier;  histograme; 
media mobilă; rang şi percentilă; generator de numere aleatoare;  test t;  test z; eşantionare. 

Pentru a completa funcţiile modului Data Analysis MS Excel a lansat de curând pe 
piaţă modulul Analyse-it care conţine peste 30 de proceduri pentru statistici descriptive, 
testarea normalităţii, compararea grupurilor, corelaţia şi regresia precum şi facilităţi de analiză 
a trendului. 
 


