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La iniţiativa Institutului Internaţional de Sta-
tistică şi a altor organizaţii internaţionale, 2013 a 
fost declarat Anul Statisticii. Peste 1700 de orga-
nizaţii din 116 ţări au susţinut această iniţiativă, 
exprimându-şi, astfel, recunoştinţa pentru contribuţia 
Ştiinţelor Statistice în toate domeniile de activitate. 

Statistica este o ramură a cunoaşterii care cerce-
tează problemele generale de colectare, măsurare şi 
analiză a datelor (cantitative sau calitative) despre 
fenomene şi procese de tip colectiv în scopul descri-
erii acestora şi a descoperirii legilor care guvernează 
manifestarea lor. Defi niţia completă a statisticii nu 
este simplă, deoarece ea a pătruns în toate domenii-
le de activitate umană [20, 21].

Statistica se ocupă de obţinerea informaţiilor 
relevante din datele disponibile într-un volum su-
fi cient de mare. Informaţiile pot fi  folosite pentru 
a înţelege datele disponibile sau pentru a descoperi 
noi informaţii despre evenimente şi relaţiile dintre 

ele. De exemplu, datele disponibile permit să afi r-
măm că pe teritoriul Moldovei, de regulă, unul din 
patru ani consecutivi este secetos. 

Statistica a evoluat şi continuă să evolueze sub 
impulsul practicii. Ea şi-a extins continuu sfera de 
aplicaţie, constituindu-se pe domenii specializate: 
statistica demografi că, statistica economică, eco-
nometria, statistica matematică, statistica medicală, 
statistica juridică, ştiinţa actuarială, statistica ingi-
nerească, procesarea imaginilor, sistemele geogra-
fi ce informaţionale, statistica socială, statistica pe-
dagogică, statistica psihologică, statistica afacerilor, 
biostatistica etc. [6, 10,4]. Dar la baza ei rămâne în 
permanenţă statistica teoretică.

Originile statisticii
Noţiunea de statistică provine de la cuvântul 

latin status – o stare de lucruri. În ştiinţă  termenul  
statistică a fost introdus de către savantul german 
Gottfried Achenwall în 1746, care a  propus de a în-
locui denumirea cursului  Staatswisenschaft (Ştiinţe 
Politice), predat la universităţile din Germania, cu cel 
de Statistica, punând astfel bazele pentru dezvoltarea 
statisticii ca ştiinţă şi disciplină universitară. Statisti-
ca a apărut ca activitate practică, din necesitatea cu-
noaşterii, într-o forma măsurabilă a realităţii înconju-
rătoare şi a evoluat de-a lungul secolelor.

Unii cercetători de renume consideră că nu se 
poate vorbi despre statistică înainte de mijlocul se-
colului al XVII-lea. Însă evidenţe informative au 
fost realizate cu mult mai devreme. Iniţierea prac-
ticii statistice coincide cu apariţia civilizaţiilor şi 
a statelor. Din vremurile străvechi, comunităţile 
umane foloseau în viaţa cotidiană informaţii despre 
localizarea diferitor surse alimentare. Odată cu tre-
cerea de la existenţa de culegător la cea de vânător, 
cu îmblânzirea focului şi a câinelui, cu domesticirea 
animalelor, fi inţa umană a început să stăpânească 
forţele naturii. Aceste fapte, precum şi schimbările 
sociale apărute, au marcat un progres remarcabil al 
inteligenţei sociale. Stocarea şi păstrarea informaţi-
ei a devenit o necesitate de importanţă majoră.

Primele informaţii statistice publicate pot fi  con-
siderate tăbliţele sumeriene din lut (mileniile III-II 
î.Hr.).  Exemple de aplicare a metodelor statistice sunt 
descrise în Biblie, în Vechiul Testament. Au fost efec-
tuate: recensământuri ale populaţiei în China antică; 
în Roma antică au fost comparate capacităţile mili-
tare ale diferitor state şi a fost realizată înregistrarea 
bunurilor materiale ale cetăţenilor etc. În cartea Fa-
raonul [15] a scriitorului polonez Prus sunt descrise 
metode de stocare şi analiză a datelor în Egiptul antic. 
Savantul italian Francesco Sansovino (1521-1586) a 
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descris izvoarele veniturilor de stat şi este considerat 
fondatorul statisticii descriptive. 

Iniţial, statistica se referea la descrierea situaţiei 
economice şi politice a statului sau a părţilor sale. 
De exemplu, către anul 1792 era cunoscută defi ni-
ţia: statistica descrie starea actuală a statului sau 
starea statului la un moment dat din trecut.  În pre-
zent, activităţile de servicii statistice de stat se înca-
drează în această defi niţie. 

Ca ştiinţă, statistica a apărut în urmă cu aproxi-
mativ trei secole. În secolele  XVII-XVIII s-a creat 
şi dezvoltat în Germania şcoala descriptivă germană 
care îşi propunea să descrie într-o forma sistematică 
situaţia statelor prin prisma următoarelor caracteris-
tici: populaţia, industria, comerţul, fi nanţele. Princi-
palii reprezentanţi ai acestui curent de gândire sunt 
Herman Conring (1606-1681), Gottfried Achenwall 
(1719-1772), A. L. Schloser (1735-1809), Gustav 
von Rümelin (1815-1889). În aceeaşi perioadă în 
Anglia a apărut şi s-a dezvoltat o concepţie moderna 
– şcoala aritmeticii politice – orientată spre analiza 
fenomenelor social-politice şi căutarea legităţilor 
care le determină manifestarea, pe baza datelor şi 
calculelor matematice. Principalii reprezentanţi ai 
şcolii aritmeticii politice sunt John Graunt (1620-
1674), William Petty (1623-1687), considerat fon-
datorul economiei politice şi întemeietorul statisticii 
ca ştiinţă, şi Edmund Halley (1662-1742).

Actualmente, în fi ecare ţară există anumite legi 
sau instrucţiuni care reglementează organizarea şi 
funcţionarea sistemului unic al statisticii ofi ciale şi 
care stabilesc principiile generale pentru colectarea, 
prelucrarea, centralizarea, diseminarea, stocarea 
informaţiei statistice cu caracter economic, social, 
demografi c, fi nanciar, juridic şi de alt gen necesare 
fundamentării elaborării politicilor economice şi so-
ciale, strategiilor, deciziilor autorităţilor publice şi 
ale agenţilor economici, elaborării cercetărilor ştiin-
ţifi ce, informării opiniei publice, transmiterii de date 
statistice organismelor internaţionale, precum şi al-
tor categorii de utilizatori interni şi externi.

În Republica Moldova activitatea serviciilor naţi-
onale de statistică este reglementată de legea Nr. 412 
din 09.12.2004 [1].  Conform acestei legi, „organele 
statisticii ofi ciale sunt: organul central de statistică şi 
subdiviziunile lui teritoriale, compartimentele statis-
tice din cadrul organelor de specialitate ale adminis-
traţiei publice centrale şi locale, al Băncii Naţionale 
a Moldovei. Organul central de statistică este o auto-
ritate administrativă creată pe lângă Guvern pentru 
conducerea şi coordonarea activităţii în domeniul sta-
tisticii. Sarcinile de bază ale statisticii ofi ciale sunt:

a) colectarea, prelucrarea, sistematizarea, cen-

tralizarea, analiza, estimarea curentă şi diseminarea 
informaţiei statistice;

b) elaborarea metodologiilor statistice, racorda-
te la standardele internaţionale;

c) efectuarea cercetărilor statistice;
d) prezentarea explicaţiilor pe marginea infor-

maţiei statistice pentru evitarea unei interpretări 
eronate;

e) asigurarea respectării principiilor fundamen-
tale ale statisticii ofi ciale;

f) organizarea activităţii de cercetare-
dezvoltare în domeniul statisticii;

g) colaborarea cu organisme internaţionale în 
domeniul statisticii.”

Referitor la clasifi carea fenomenelor
Permanent ne confruntăm cu diverse fenomene 

(evenimente) naturale şi sociale. În studiul fenome-
nelor folosim concepte, noţiuni şi teorii deduse din 
experimente şi observaţii.

Evenimentele pot fi  de următoarele tipuri: 
eveniment sigur – evenimentul apariţiei uneia din 
feţele 1,2,3,4,5,6 la un zar; eveniment imposibil – 
evenimentul apariţiei feţei 7 la un zar; eveniment 
aleator – evenimentul apariţiei feţei 6 la un zar; eve-
nimente incompatibile – evenimentele nu se produc 
simultan; evenimente contrare – producerea unuia 
înseamnă nerealizarea celorlalte; evenimentele E, F 
numite independente, dacă realizarea unuia din ele 
nu depinde de realizarea celuilalt. Funcţia hE(n) = 
m:n, unde m reprezintă numărul de apariţii a eve-
nimentului E în cazul a n încercări, se numeşte 
frecvenţa (sau frecvenţă relativă a evenimentului E. 
Evenimentele aleatoare se caracterizează prin urmă-
toarea proprietate: la repetarea de mai multe ori a 
unui experiment, în condiţii practic identice, frec-
venţa relativă a apariţiei unui anumit rezultat este 
aproximativ aceeaşi. Numărul obţinut va fi  proba-
bilitatea fenomenului. Această legătură între struc-
tura unui câmp de evenimente şi un număr refl ectă 
transferul calităţii în cantitate. Prin urmare, probabi-
litatea  P(E) a evenimentului aleatoriu E este limita 
frecvenţei hE(n) când numărul încercărilor n creşte 
nemărginit. În practică se consideră că P(E) = hE(n) 
pentru un număr n sufi cient de mare. Frecvenţa şi 
probabilitatea evenimentului E depind de condiţiile 
în care se realizează evenimentul.

Fenomenele previzibile ca eveniment se nu-
mesc fenomene deterministe. Atomiştii greci Le-
ucip şi Democrit au fost primii care au anticipat 
determinismul. Determinismul fi zic este un con-
cept introdus de Newton şi dezvoltat de Leibnitz 
şi Laplace. Caracterul determinist al evoluţiei unui 
fenomen constă în faptul că starea viitoare a feno-
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menului este univoc determinată de valorile varia-
bilelor la un moment de timp, numit iniţial, şi legea 
de evoluţie. La unele fenomene deterministe a fost 
observat un comportament haotic (în sens ştiinţifi c). 
Se consideră că principalele aspecte caracteristice 
unui fenomen haotic sunt: să fi e sensibil la condiţii-
le iniţiale; să se îmbine topologic; orbitele periodice 
sa fi e dense (fi ecare stare iniţială generează o orbită 
sau traiectorie); situaţia iniţială a sistemului com-
plex nu poate fi  determinată cu precizie; tinde, de 
regulă, sa ajungă într-o anumita situaţie, care poate 
fi  statică (atractor) sau dinamică (atractor straniu). 
Sistemele haotice, de regulă, au statistici bine deter-
minate. Studiul fenomenelor haotice este important, 
deoarece toate mărimile calculate în diverse experi-
mente sau constatări sunt aproximative.  

Precizia măsurării unei mărimi nu întotdeau-
na depinde de performanţa mijloacelor de măsu-
rare. Potrivit principiului incertitudinii al lui Hei-
senberg, există o limită inferioară asupra produsului 
deviaţiilor poziţiei x şi impulsului p a unui sistem 
de particule, adică este imposibil să avem o parti-
culă cu un impuls şi o poziţie arbitrar de bine de-
fi nite simultan: produsul deviaţiilor , 
unde  este Constanta Planck redusă (cunoscută şi 
sub numele de Constanta Dirac). Admitem că două 
fi inţe din lumi paralele efectuează simultan diver-
se măsurări ale unei şi aceleiaşi particule. Precizia 
măsurărilor va fi  imprevizibilă, dar fi ecare poate să 
creadă că rezultatul este bun!

O mare parte a fenomenelor din natură şi so-
cietate sunt stocastice (aleatoare, probabiliste). Stu-
diul lor nu poate fi  făcut pe căi deterministe. Teoria 
probabilităţilor studiază legile după care evoluează 
fenomenele aleatoare. Teoria probabilităţilor a avut 
ca origine modelul reprezentat de jocurile de noroc. 
Primele rezultate ale teoriei probabilităţilor sunt le-
gate de corespondenţa dintre matematicienii Blaise 
Pascal (1623-1662) şi Pierre Fermat (1601 -1665). 
Însă axiomatizarea sa completă a trebuit să aştep-
te lucrarea lui Andrei Kolmogorov (1903-1987) 
Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung (în 
germană, Fundamentele teoriei probabilităţilor), 
publicată în 1933. În teoria lui Kolmogorov noţiu-
nea de bază este Spaţiul Probabilist. Spaţiul proba-
bilist este o ternă (S, B, P), unde S este o mulţime ne 
vidă, B este o familie de submulţimi a mulţimii S şi 
P este o funcţie cu proprietăţile:

elementele din - S se numesc evenimente ele-
mentare, iar elementele din B se numesc evenimente 
vizibile;

pentru fi ecare eveniment vizibil - E este deter-
minat numărul P(E), numit probabilitatea eveni-
mentului E, şi 0≤ P(E) ≤1;

mulţimea-  S şi mulţimea vidă ø sunt evenimen-
te vizibile, iar P(E) = 1 şi P(ø) = 0;

dacă-  E este un eveniment vizibil, atunci com-
plementara S\E de asemenea este un eveniment vi-
zibil şi P(S\E) = 1 – P(E);

dacă - E este reuniunea unui şir fi nit sau infi nit 
{En} de evenimente vizibile, care două câte două nu 
se intersectează, atunci E este un eveniment vizibil, 
iar probabilitatea P(E) este egală cu suma probabi-
lităţilor {P(En)}.

Fiecare submulţime L din S este un eveniment. 
Pentru orice eveniment L pot fi  determinate proba-
bilitatea interioară Pi(L) = sup{P(E): E ⊂ L, E∈B}, 
probabilitatea exterioară Pe(L) = inf{P(E): L ⊂ E, 
E∈B} şi două evenimente (unice, de regulă, pentru  
L∈B) vizibile Li, Le∈ B pentru care P(Li) = Pi(L), 
P(Le) = Pe(L) şi Li⊂ L ⊂ Le. Mărimea δP(L) = Pe(L) 
– Pi (L) este deviaţia vizibilităţii evenimentului L. 
Dacă δP(L) > 0, atunci evenimentul L nu este ale-
ator. Spaţiul probabilist se numeşte complet, dacă 
L∈B pentru orice eveniment L cu deviaţia δP(L) = 0. 
Spaţiul probabilist poate fi  completat cu toate eve-
nimentele L la care deviaţia δP(L) = 0. Completarea 
familiei B este formată din toate submulţimile mă-
surabile în sens Lebesgue. În unele cazuri mulţimea 
S este fi nită, familia B conţine toate submulţimile 
mulţimii S şi nu există evenimente L cu deviaţia 
δP(L) > 0. Dacă S = [0, 1], B este familia de sub-
mulţimi Borel şi P(E) este măsura Lebesgue, atunci 
din axioma alegerii urmează că spaţiul probabilist 
(S,B,P) nu este complet şi conţine evenimente L cu 
deviaţia δP(L) > 0 (Mulţimea lui Vitali, 1905). În 
anul 1970, Robert M. Solovay a construit un model 
al teoriei mulţimilor lipsit de axima alegerii, în care 
toate submulţimile intervalului sunt măsurabile în 
sens Lebesgue. 

La dezvoltarea teoriei probabilităţilor şi statis-
ticii matematice au contribuit următorii matema-
ticieni:  Christiaan Huygens (1629-1695), James 
Bernoulli (1654-1705), Abraham Moivre (1667-
1754), Thomas Bayes (1702-1761), Pierre Laplace 
(1749-1827), Adrien-Marie Legendre (1752-1833), 
Carl Friedrich Gauss (1777-1855), Simon-Denis 
Poisson (1781-1840), Antoine Cournot (1801- 
1877), Pafnuty Chebyshev (1821-1894), Charles 
Sanders Peirce (1839-1914), Andrei Markov (1856-
1922), Émile Borel (1871-1956), Henri Léon Le-
besgue (1875-1941), Harald Cramer (1893-1985), 
Alexandr Hincin (1894-1959), Andrei Kolmogorov 
(1903-1987) şi alţii.

De menţionat că Gauss, Laplace şi Peirce au 
formulat teoria deciziilor pe baze probabilistice şi 
a funcţiilor de utilitate. Teoria deciziilor bazată pe 
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date statistice a fost dezvoltată de Abraham Wald şi 
şcoala sa, folosind  calculul numeric, algebra, anali-
za matematică şi combinatorica. Pentru a testa ipo-
tezele au fost elaborate criteriile lui Pearson, Stu-
dent, Fisher, Cramer-West, Mann-Whitney U etc. 
Printre noţiunile de bază ale teoriei probabilităţilor 
sunt: eveniment aleator; variabilă aleatoare; valoa-
rea medie; dispersia; densitatea de repartiţie conti-
nuă; inegalitatea lui Cebâşev; legea numerelor mari; 
repartiţia; repartiţia binomială (Bernoulli); reparti-
ţia Poisson; repartiţia Gauss (normală); repartiţia 
normală redusă; teoreme limită; teorema Moivre-
Laplace; teorema limită central [4, 6, 10].

O parte esenţială de fenomene nu sunt nici deter-
ministe, nici probabiliste. Dan D. Farcaş [5] spune că 
„aceste fenomene sunt din ţinutul surprinderii”, cel 
al lumii vii şi, mai ales, umane, în care strategiile şi 
tacticile se pot schimba fără preaviz, în care întâlnim 
şi fenomene voluntare sau intenţionale, cum ar fi  li-
berul arbitru, iniţiative neaşteptate, decizia responsa-
bilă, creaţia artistică sau ştiinţifi că autentică ş.a.m.d. 
Pentru a preciza riguros diferenţele dintre cele trei 
tipuri de fenomene, reamintim că cele deterministe 
sunt previzibile ca eveniment, fenomenele probabi-
liste sunt imprevizibile ca eveniment, dar previzibile 
ca repartiţie statistică, iar fenomenele voluntare sunt 
imprevizibile, atât ca eveniment cât şi ca repartiţie.”

Fenomenele voluntare apar sau din lipsă de in-
formaţie, sau în urma trecerii fără preaviz la o nouă 
calitate. Fenomenele de ultimul tip nu pot fi  descri-
se cu metode matematice. Dan D. Farcaş [5] aduce 
următorul exemplu: „Toţi cunosc inducţia completă 
din cursul de matematică din liceu: dacă o afi rmaţie 
este adevărată pentru i  = 1 şi dacă din presupunerea 
că e adevărată pentru i  = n, putem să deducem că 
e adevărată şi pentru i = n + 1, atunci rezultă că 
afi rmaţia este adevărată pentru un i oricât de mare.  
Acest principiu este perfect valabil, dar numai în li-
mitele lumii ideale a matematicii, nu şi în realitate. 
Un exemplu convingător în acest sens este faimosul 
paradox al pleşuvului, enunţat, se pare, prima oară 
de Eubulide, în secolul IV înainte de Hristos. Para-
doxul are nenumărate variante. De pildă, un om care 
are doar un singur fi r de păr pe cap este (evident) 
chel. Dacă ar avea doar câteva (n) fi re şi ar fi  tot 
chel, el ar rămâne chel şi dacă i-ar creşte un fi r în 
plus (deci ar avea n + 1). Rezultă din aceste pre-
mise, conform metodei inducţiei complete, că el va 
rămâne chel oricâte fi re i-ar creşte în cap...”.

În cazul fenomenelor cu informaţie incompletă 
metodele deterministe şi probabiliste nu funcţionea-
ză, dar pot fi  aplicate metode ce ţin de teoria mulţi-
milor vagi şi aplicaţiile lor [13, 7].

Noţiunea de mulţime vagă (fuzzy) a fost intro-
dusă de Lotfi A. Zadeh, Dieter Klaua şi Veaceslav 
N. Salii începând cu anul 1965 [19, 11, 7] cu sco-
pul de a modela caracterul imprecis al apartenenţei. 
Dacă pentru mulţimile ordinare (adică în sens obiş-
nuit după G. Cantor) apartenenţa unui element la o 
mulţime este de tip binar (da sau nu), în cazul mul-
ţimilor vagi este vorba de un grad de apartenenţă. 
Fie X o mulţime ordinară, numită univers, ale cărei 
elemente dorim să le analizăm folosind tehnici vagi. 
Funcţia A: X → [0, 1] defi nită pe universul X cu va-
lori în segmentul unitar [0, 1] determină o submul-
ţime vagă (fuzzy)  A de universul X. Numărul A(x)  
reprezintă gradul de apartenenţă al lui x la mulţimea 
vagă A. Se numeşte tăietură de prag t sau t-tăietură 
mulţimea obişnuită  [A]t = {x ∈ X: A(x) ≥ t}. Mul-
ţimea (A)t= {x ∈ X: A(x) >t} se numeşte t-tăietură 
tare, iar mulţimea Supp (A)= (A)0 = {x ∈  X: A(x) 
>0} se numeşte suportul mulţimii vagi A. Dacă A şi 
B sunt două mulţimi vagi şi A(x) ≤ B(x) pentru orice 
x ∈ X, atunci A se numeşte submulţime a submulţi-
mii B. La prima vedere, numărul A(x) poate fi  consi-
derat ca probabilitatea de apartenenţă a elementului 
x mulţimii A. Aceasta ar fi  posibil numai în cazul 
când X ar fi  un spaţiu probabilist şi toate tăieturile ar 
fi  evenimente vizibile (adică mulţimi măsurabile). 
Din această cauză asemănarea cu cazul probabilist 
este numai o iluzie.

Metodele mulţimilor vagi se aplică numai în ca-
zuri speciale, când obţinerea informaţiei completă 
este sau difi cilă sau foarte costisitoare. Adesea, cer-
cetările cantitative în domeniile socio-umane suge-
rează subiecte foarte vagi, greu de îndeplinit, slab 
diseminate şi irelevante. În aceste cazuri se efectu-
ează o abordare calitativă, care are ca scop înţelege-
rea fenomenului studiat în contextul situaţiilor spe-
cifi ce. Cele mai cunoscute modalităţi de abordare 
în cercetarea calitativă sunt naturalismul (preferinţă 
pentru ieşirea pe teren pentru a face observaţii), et-
nometodologia (care împărtăşeşte grija naturalistu-
lui pentru detaliu dar îl localizează în interacţiune), 
emotivitatea (doreşte contactul „apropiat” cu sub-
iecţii studiaţi şi favorizează biografi ile personale)  şi 
postmodernismul (care caută deconstruirea concep-
telor de „subiect” şi „teren de cercetare”) [2, p. 9; 
17, p. 55; 16, p. 106].

Modelarea matematică
Ştiinţele la orice moment de dezvoltare conţin o 

mulţime fi nită de teorii abstracte (deductive), expe-
rimentale sau experimentale cu elemente de abstrac-
tizare.  O teorie T1 este o subteorie a teoriei T2, dacă 
toate noţiunile şi afi rmaţiile teoriei T1 sunt noţiuni 
şi afi rmaţii ale teoriei T2. În teoriile experimentale 



nr. 4 (31), decembrie 2013 - 41     

adevărul se stabileşte cu ajutorul experimentului sau 
ca rezultat al unor observaţii. Elemente de abstrac-
tizare apar atunci când metodele logice de deducţie 
găsesc aplicaţii la stabilirea unor afi rmaţii. În acest 
caz, de regulă, se spune că adevărul a fost stabilit 
„din vârful peniţei”. De exemplu:

1. Astronomul francez Urbain Le Verrier a des-
coperit în anul 1846, independent de J. C. Adams, 
planeta Neptun prin calcule.

2. În anul 1864 marele chimist rus Dimitri Iva-
novici Mendeleev a început să cerceteze relaţiile 
dintre elementele chimice. În urma acestor cerce-
tări, în anul 1871, a descoperit Sistemul periodic al 
elementelor care prezenta lista tuturor elementelor 
aranjate după masa atomica şi în diferite grupe. Prin 
gruparea celor 62 de elemente, cunoscute pe vre-
mea sa, în ordinea crescândă a greutăţii lor atomice, 
Mendeleev a demonstrat o revenire periodică a pro-
prietăţilor şi a prezis proprietăţile elementelor care 
ar fi  trebuit să existe, dar care nu fuseseră descope-
rite pe moment. Iniţial sistemul său nu s-a bucurat 
de acceptarea generală. Descoperirea elementelor 
care lipseau şi care aveau proprietăţile prezise de 
el a fost hotărâtoare pentru confi rmarea valabilită-
ţii teoriei sale şi care în forma actuală constituie un 
concept fundamental al chimiei moderne. În semn 
de recunoştinţă, elementul 101 a fost numit după 
Mendeleev.

3. Fizicianul britanic Paul Dirac a fost unul din 
fondatorii mecanicii cuantice. În anul 1925 a pus 
bazele statisticii cuantice moderne a fermionilor, a 
formulat ecuaţia ce-i poartă astăzi numele, care des-
crie comportamentul fermionilor şi care a condus la 
anticiparea existenţei antimateriei. În anul 1928 a 
prezis existenţa pozitronului, înainte de primele ex-
perimente ale lui C.  D.  Anderson.

Lista rezultatelor de acest tip poate fi  continua-
tă. Apare întrebarea: cum se aplică deducţia în teo-
riile experimentale? Aceasta este posibil la etapele 
de maturizare a teoriei ştiinţifi ce experimentale T,  
când principiile fundamentale ale domeniului dat 
sunt deja conturate. O mulţime N de noţiuni şi o 
mulţime A de afi rmaţii despre noţiunile alese N a 
teoriei T se iau la bază. Cu ajutorul legilor deducţi-
ei se defi nesc noţiuni noi şi, folosind afi rmaţiile A, 
se demonstrează afi rmaţii noi. Aceste rezultate noi 
ale teoriei T vor fi  „din vârful peniţei”. Dacă aces-
te rezultate ulterior vor fi  confi rmate experimental, 
atunci teoria deductivă cu noţiunile de bază N şi axi-
omele A va fi  un model axiomatic (abstract) al teo-
riei T. În caz contrar, noţiunile N şi afi rmaţiile A nu 
sunt sufi ciente pentru a construi un model teoretic 
adecvat teoriei T. Prin urmare, metoda axiomatică 
(deductivă) şi intuiţia permit să anticipăm unele re-

zultate şi cu mi puţine eforturi orientează cercetările 
spre rezultate fundamentale. 

Aşadar, matematica cu metodele ei de abstrac-
tizare, metoda deductivă şi tehnicele de calcul ri-
guroase şi fantastice au îmbogăţit esenţial câmpul 
cunoştinţelor umane. Într-adevăr: „Natura formu-
lează legile sale în limbajul matematicii”, după cum 
afi rma Galileo Galilei.

Modelele construite pot fi  deterministe sau cu 
caracter probabilist. Una şi aceeaşi problemă poate 
fi  rezolvată efectiv atât cu metode deterministe, cât 
şi cu metode probabiliste.  Academicianul Petru Sol-
tan (1932, Republica Moldova)  cu discipolii săi au 
rezolvat cu metode deterministe diverse probleme 
de amplasare a obiectelor de deservire a populaţiei. 
Evident că fl uxurile de „unităţi” ce solicită servici-
ile au un caracter aleator. Academicianul Gheorghe 
Mişcoi (1944, Republica Moldova)  cu discipolii săi 
au studiat cu metode probabiliste diverse fenomene 
de aşteptare (din cauza solicitării unui anumit tip de 
serviciu de către un număr de „unităţi” cu sosiri ale-
atoare). Cercetarea acestor fenomene ţine de Teoria 
aşteptării. Teoria aşteptării studiază o colecţie de 
modele reprezentative cu un grad cât mai mare de 
generalizare. Criteriile de clasifi care a acestor mo-
dele sunt: legea probabilistică a venirilor; numărul 
fi relor de aşteptare; numărul staţiilor de serviciu; 
disciplina aşteptării. Teoria aşteptării foloseşte me-
tode de investigaţie ale statisticii matematice şi ale 
teoriei proceselor stochastice.

Orice formulă, orice sistem de ecuaţii şi inecuaţii 
pot servi ca modele matematice. Pentru multe mode-
le este important de indicat şi algoritmi pentru rezol-
varea anumitor probleme ce ţin de domeniul de acti-
vitate practică. În acest caz se elaborează un prog ram 
de realizare a acestui algoritm şi pentru soluţionarea 
unei probleme este sufi cient să introducem în cal-
culator valorile parametrilor iniţiali. Din păcate, nu 
pentru orice clasă de probleme există algoritmi. Aşa 
probleme se numesc algoritmic irezolvabile. Diver-
se clase de probleme algoritmic irezolvabile au fost 
descrise de Mefodie Raţiu (1935-2013), membru co-
respondent al AŞM, şi discipolii săi.

Statistica Matematică
În timp, termenul statistică a început să fi e 

utilizat pe o scară mai largă. Potrivit lui Napoleon 
Bonaparte, „statistica este bugetul lucrurilor”. Ast-
fel, metodele statistice s-au dovedit a fi  utile nu nu-
mai pentru administrare. Un eveniment deosebit în 
aceasta direcţie îl constituie contribuţia remarcabilă 
adusă de matematicianul, statisticianul şi demogra-
ful belgian Adolphe Quetelet (1796-1874) prin ceea 

Statistică
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ce el a numit „statistica morală”, adică aplicarea te-
oriei probabilităţilor la studiul fenomenelor sociale. 
El este şi iniţiatorul, în 1853, a primului Congres 
Internaţional de Statistică. 

Adevăratul început al statisticii moderne poate fi  
localizat la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul 
secolului al XX-lea. Se datorează în mod deosebit 
lucrărilor lui Karl Pearson (1857-1936), care a pus 
bazele statisticii prin elaborarea testelor privitoare 
la semnifi caţia diferenţelor dintre valorile calculate 
şi cele empirice şi ale lui Ronald A. Fischer (1890-
1962), care a elaborat teoria obţinerii concluziilor 
din datele observate. În aşa mod, în a 2-a jumătate 
a secolului XIX - începutul secolului XX a fost for-
mată Statistica Matematică – o disciplină ştiinţifi că 
care face parte din matematică. Metodele elaborate 
de statistica matematică permit să efectuăm o analiză 
calitativă a datelor despre fenomene şi procese de tip 
colectiv care ne aduc la descrierea consecinţelor po-
sibile şi a legilor care guvernează manifestarea lor.

Statistica matematică se suprapune considerabil 
cu statistica. Matematicienii specializaţi se ocupă de 
îmbunătăţirea metodelor statistice, iar statisticienii, la 
rândul său, formulează probleme matematice. Teoriile 
utilizate în statistică au la bază teoria probabilităţilor. 
Statistica matematică foloseşte aşa teorii ca teoria se-
lecţiei, teoria controlului statistic, teoria deciziilor cu 
analiza secvenţială,  teoria predicţiei etc. Conceptele 
de bază ale statisticii matematice sunt frecvenţa, mă-
rimea statistică, legea de repartiţie sau de distribu-
ţie a unei mărimi, variabilitatea sau stabilitatea unei 
mărimi, corelaţiile sau conexiunile între două carac-
teristici sau două mărimi statistice, indicii statistici, 
variabilă aleatoare, câmp de probabilitate sau câmp 
statistic, valoare medie, abatere, abatere pătratică, 
indicatori de medie, indicatori ai dispersiei, sondaj 
statistic, eşantionarea, distribuţia eşantioanelor, re-
gresie, analiza varianţei, testarea statistică, analiză 
statistică, serii de timp etc. [10].

Statistica oferă suport pentru fi zică, biolo-
gie, psihologie, pedagogie, economie, sociolo-
gie etc. În statistica aplicată clasică este preferată 
ideea de a construi un model statistic cu care se pot 
face inferenţe. Statistica aplicată modernă analizea-
ză şi date complexe, cum ar fi  imagini. Statistica ex-
celează atunci când relaţiile deterministe referitoare 
la evenimentul studiat sunt imposibil ori foarte difi -
cil de afl at [3, 4, 6, 8, 12, 14].

Teoria probabilităţilor şi statistica în
Republica Moldova şi România 

În secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, în ţările 
româneşti au fost scrise o serie de lucrări în spiritul 
şcolii descriptive germane  şi al şcolii engleze a arit-

meticii politice. Cercetările statistice sau intensifi cat 
după Unirea Principatelor. În scopul refl ectării evo-
luţiei cercetărilor în domeniile statisticii şi teoriei 
probabilităţilor, vom enumera unele lucrări şi autori 
cu contribuţii deosebite în teoria probabilităţilor şi 
statistică.

Lucrarea lui Dimitrie Cantemir Descriptio 
Moldaviae (Descrierea Moldovei, 1716) este con-
siderată ca una din primele lucrări de statistică pe 
teritoriile României şi Republicii Moldova. Această 
monografi e are un caracter geografi c, economic, so-
cial, politic şi cultural. Cu această lucrare Dimitrie 
Cantemir a intrat în istoria ştiinţelor şi cu contribuţii 
în statistica descriptivă, a fost ales membru al Aca-
demiei din Berlin. Institutul Naţional de Statistică 
din România a fost înfi inţat în 12 iulie 1859, imediat 
după Unirea Principatelor, de către domnitorul Ale-
xandru Ioan Cuza. Nicolae Sutu (1798-1871), 
datorită lucrărilor Notions statistiques sur la Mol-
davie” şi Quelques observations sur la statistique 
de la Roumanie, în care a descris situaţia economica 
cu ajutorul datelor statistice, este considerat prin-
tre fondatorii statisticii româneşti. George Baritiu 
(1812-1893) a descris cu ajutorul cifrelor starea so-
cial-economica a populaţiei din Transilvania. Ion 
Ionescu de la Brad (1818-1891este un pionier al 
cercetării monografi ce româneşti, descriind agri-
cultura româna din judeţele Dorohoi, Mehedinţi şi 
Putna. A organizat primul recensământ modern al 
populaţiei din Moldova (1859) şi elaborat primul 
curs de statistică în limba româna. Dionisie Pop 
Marţian (1829-1865) este primul director al Ofi ciu-
lui Central al Statisticii din România, organizatorul 
primului recensământ modern al populaţiei din Ţara 
Românească (1860) şi întemeietorul primei reviste 
româneşti de statistică „Analele statistice”. Acade-
micienii Gheorghe Mihoc şi Octav Onicescu sunt 
întemeietorii scolii româneşti de teorie a probabi-
lităţilor şi statistică matematică. G. Mihoc (1906, 
Brăila-1981) a intrat în istoria matematicii prin con-
tribuţiile sale remarcabile în teoria probabilităţilor 
şi aplicaţiile ei. A abordat teoria lanţurilor Markov, a 
elaborat aplicaţii ale teoriei probabilităţilor în actua-
riat, statistică matematică şi cercetări operaţionale. A 
înfi inţat prima catedră de probabilităţi din România 
şi una dintre primele din lume. O. Onicescu (1892, 
Botoşani -1983) a lansat noţiunea de lanţ probabilis-
tic cu legături complexe, iar în domeniul mecanicii 
a dezvoltat o mecanică nouă a sistemelor materiale. 
Din 1937 este membru corespondent al Academiei 
Române, membru al Academiei Lagrange (Italia) şi 
al altor academii străine. Jerzy Neyman  (1884, 
Tighina - 1981) a fost un astronom, matematician, 
statistician şi sociolog american, originar din Basa-
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rabia. În anul 1934, în cadrul Societăţii Ştiinţifi ce 
Regale, a prezentat lucrarea Asupra verosimilitudi-
nii ipotezelor  cu care a devenit celebru în statistica 
matematică. A introdus noţiunea de interval de încre-
dere. Nicholas Georgescu-Roegen (născut Nicolae 
Georgescu, 1906 - 1994), matematician, statistician, 
pedagog şi economist american de origine română, 
este considerat părintele teoriei bioeconomice, o 
teorie care prezintă un mod revoluţionar de a ve-
dea economia. Mircea Dragoş Biji (1913,Viişoara, 
Cluj - 1992) a fost un statistician român, membru 
corespondent al Academiei Române. Marius Iosi-
fescu (1936, Piteşti), academician român, matema-
tician, membru titular al Academiei Române, este 
autor de lucrări fundamentale şi manuale de teoria 
probabilităţilor şi statistică. Gheorghe Mişcoi (9 
ianuarie 1944), matematician, specialist în mate-
matică aplicată, teoria probabilităţilor şi statistică, 
academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
a elaborat metode analitice şi numerice bazate pe 
aparatul transformatelor Laplace, Laplace-Stieltjes 
şi a funcţiilor generatoare. Dan D. Farcaş (1940, 
Reşiţa), matematician, informatician, scriitor, cer-
cetător român al fenomenului OZN şi al civilizaţii-
lor extraterestre, a fost director la Institutul Român 
de Management, director al Centrului de Calcul şi 
Statistică Sanitară. Din 1993 este membru titular 
al Academiei de Ştiinţe Medicale. 

Interpretarea eronată a studiilor statistice
Există o părere că adesea datele cercetărilor sta-

tistice sunt utilizate în mod abuziv sau sunt denatu-
rate în mod intenţionat, selectându-se numai acele 
date care sunt favorabile pentru prezentatori. Uti-
lizarea abuzivă a statisticilor poate fi  atât întâmplă-
toare cât şi intenţionată.

Cartea  lui  Darrell Huff  Cum să trişezi, utili-
zând statisticile?  [9] prezintă o serie de consideraţii 
cu privire la utilizarea abuzivă a statisticilor. Ea este 
şi o introducere în statistică pentru orice cititor. Huff 
a fost jurnalist, nu statistician. Cartea lui a devenit 
una din cele mai populare cărţi publicate în SUA. Ea 
conţine sfaturi utile nu numai la fabricarea fraudelor, 
dar şi pentru a evita sau a depista fraudele statistice. 
Se aplică cu succes şi la pregătirea statisticienilor. 

O neîncredere faţă de statistici este asociată cu 
celebra fraza: „Există trei feluri de minciuni: min-
ciuni, minciuni sfruntate şi statistici” (în engle-
ză:  „There are three kinds of lies: lies, damned lies, 
and statistics”). Fraza este atribuită prim-ministru-
lui britanic Benjamin Disraeli, care a devenit popu-
lară datorită lui Mark Twain după publicarea cărţii 
Capitole din autobiografi a mea, în revista Nord 
American Review [18], în care scriitorul afi rma:  

„Cifrele sunt înşelătoare, am descoperit acest lucru 
pe propria mea experienţă, cu această ocazie, a vor-
bit pe bună dreptate Disraeli: Există trei tipuri de 
minciuni: minciuni, minciuni sfruntate şi statistici.” 
Totuşi, aceste cuvinte  nu se regăsesc în lucrările lui 
Disraeli, nu au fost cunoscute nici în timpul vieţii 
sale şi nici după moartea sa. 

Abuzul apare atunci când constatările sunt „la 
comanda” anumitor structuri, care prezintă probe şi 
date intenţionat sau inconştient. Nivelul fraudelor 
statistice refl ectă nivelul şi profunzimea corupţiei. 
Unele greşeli sunt o consecinţă a ignorări adevăru-
lui ştiinţifi c. De exemplu, în anii ’30 ai secolului tre-
cut în SUA „la comandă” se considera π = 3, pentru 
a simplifi ca calculele. Din cauza consecinţelor gra-
ve în diverse domenii (industrie, economie, fi nanţe, 
educaţie), în curând s-a revenit la valoarea obişnuită 
a numărului π. Ce s-ar fi  întâmplat, dacă SUA ar 
fi  fost o ţară agrară? La procesul de creştere a cas-
traveţilor unele greşeli de acest tip nu infl uenţează 
direct şi imediat. Nu întâmplător Mihai Eminescu a 
spus:”Ideea valorii este foarte relativă, căci fi ecare 
o măsoară după interesul său”.

Erori inconştiente pot apărea din mai multe ca-
zuri. Pentru a evita erorile statistice este necesar:

Să ne încredinţăm că fenomenul cercetat este - 
de tip probabilist;

Să colectăm şi să prelucrăm corect informaţia;- 
Să determinăm şi să aplicăm corect legea de - 

repartiţie a fenomenului studiat.
Acestea sunt cerinţele iniţiale de studiere a unui 

fenomen cu metode statistice.
Indiferent de atitudinile faţă de Statistică, ni-

meni nu o poate exclude din viaţa cotidiană. Numai 
cu metodele statistice şi un punct de vedere statistic 
putem determina condiţiile sociale, tendinţele eco-
nomice, mediul de afaceri, opiniile publice etc. 
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