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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
“Portal web pentru preluarea on-line a datelor statistice” - proiect cofinanţat prin
Fondul European de Dezvoltare Regională
Începând cu data de 04.08.2009 Institutul Naţional de Statistică beneficiază de finanţare prin
Fondul European de Dezvoltare Regională în baza contractului de finanţare semnat cu
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (Organismul Intermediar pentru
Promovarea Societăţii Informaţionale) prin programul Operaţional Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice, Axa 3 – “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru
sectoarele privat şi public”.
Valoarea proiectului este de 25,4 mil. lei din fonduri nerambursabile (contribuţie UE şi
bugetul de stat) şi are ca obiectiv general creşterea eficienţei servicilor oferite de către INS
prin realizarea unui portal web pentru preluarea datelor statistice on-line, îmbunătăţind astfel
accesul cetăţenilor, mediului de afaceri şi al instituţiilor publice la informaţii prin intermediul
unor servicii publice modernizate.
În prima faza vor fi realizate 20 de modele de anchete şi cercetări statistice prin care vor fi
preluate date de la respondenţi persoane juridice, ulterior vor fi extinse până la 200 de anchete
şi cercetări statistice.
În data de 20.11.2009 a avut loc la sediul INS o conferinţă de presă la care au participat
aproximativ 100 de persoane, dintre care reprezentanţi ai presei, reprezentanţi ai părţilor
implicate în finanţarea şi derularea proiectului şi angajaţi ai INS.
„Proiectul reprezintă un pas important pentru creşterea calităţii datelor statistice, simplificarea
modalităţilor de lucru, creşterea operativităţii şi este un instrument de armonizare integrală a
statisticii româneşti la statistica europeană” a declarat dl. Vergil Voineagu, preşedintele INS,
în cadrul acestei conferinţe, şi a adaugat că, în prezent, România se află pe penultimul loc în
UE după numărul de statisticieni la 100.000 de locuitori.
„Într-o etapă ulterioară, aplicaţia informatică va putea fi extinsă pentru preluarea datelor
utilizate în 200 de cercetari statistice, nu numai 20, fiind astfel reduse considerabil timpul de
lucru şi costurile de colectare, în general, şi în special cele legate de consumul de hârtie.
Aplicaţia va fi utilizată de persoane juridice, nu şi de persoane fizice, astfel că datele de la
gospodării vor fi în continuare culese utilizând vechile sisteme de colectare a datelor”, a
declarat dl. Vergil Voineagu.

Stadiu proiect:
În data de 3 feburarie 2010 s-a depus la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii
Informaţionale din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prima
cerere de rambursare în valoare de aproximativ 50% din valoarea proiectului din cele 3 cereri
de rambursare precizate în contractul de finanţare.
În ceea ce priveşte stadiul implementării soluţiei informatice, s-a finalizat faza de proiectare a
Portalului web pentru preluarea on-line a datelor statistice, în prezent desfăşurându-se faza de
dezvoltare.
De asemenea, în prezent se continuă activitatea de instruire a personalului care va administra
şi utiliza portalul.
În vederea asigurării informării şi publicităţii, în cadrul proiectului s-au realizat: pliante,
autocolante, o plăcuţă permanentă şi spoturi TV.
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