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În perioada 7-10 martie, la New York
s-a desfășurat cea de-a 48-a Sesiune
Plenară a Comisiei ONU pentru Statistică. Cu această ocazie au avut loc
și seminarul privind accesul la datele
deschise în contextul asigurării securității și confidențialității lor ( „Open
data - adding value by matching
access with privacy and security”),
precum și forumul dedicat integrării
informațiilor statistice și geospațiale. România a fost reprezentată de
domnul Tudorel Andrei, Președintele
INS, și de domnul Bogdan Oancea,
director al Direcției de instrumente
inovatoare.
Reuniunea a început cu discursurile
susținute de domnul Lenni Montiel,
secretar general adjunct pentru Dezvoltare Economică din cadrul Departamentului de Economie și Politici
Sociale, și de doamna Aija Zigure,
președinte al Biroului Central de Statistică al Letoniei. În discursul său,
Lenni Montiel a schițat cadrul dezbaterilor, subliniind importanța finaliză-

rii cadrului global de indicatori pentru măsurarea progresului în cadrul
Obiectivelor Dezvoltării Durabile.
Dezbaterile din Sesiune Plenară au
debutat cu Agenda pentru Dezvoltare
Durabilă 2030. În cadrul discuțiilor,
au fost prezentate Raportul Grupului
de Experți Inter-Agenții pentru Obiectivele Dezvoltării Durabile 2030, Raportul Grupului la Nivel Înalt pentru
Parteneriat, Coordonare și Dezvoltare
Instituțională și Raportul Secretarului
General asupra evaluării progresului
către Obiectivele Dezvoltării Durabile. În acest context, participanților
le-a fost prezentată și o Propunere
de Rezoluție a Comisiei ONU pentru
Statistică în acest domeniu.
În continuarea prezentării acestor
documente au luat cuvântul și și-au
exprimat opinia asupra propunerii
de rezoluție o serie de reprezentanți
prezenți la lucrările comisiei. Din partea României, domnul Tudorel Andrei,
președintele INS, a subliniat faptul că

continuare în pagina 2
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România se aliniază declarației făcute de reprezentatul Maltei în numele
țărilor membre UE, apreciind calitatea muncii depuse de Comisia ONU
pentru Statistică referitor la Agenda
pentru Dezvoltare Durabilă 2030.
Domnia sa a menționat de asemenea faptul că dezvoltarea unui sistem
de monitorizare a progresului către
obiectivele dezvoltării durabile reprezintă un bun prilej de dezvoltare a
capacității instituționale a institutelor
de statistică, iar comunicarea clară a
rezultatelor va conduce la creșterea
transparenței și prestigiului statisticii
oficiale.
***
Dezbaterile s-au axat de asemenea
pe probleme importante precum
transformările în statistica oficială,
dezvoltarea statisticilor regionale în
Europa, utilizarea surselor Big Data
în statistica oficială, asigurarea calității în sistemul statistic global, principiile fundamentale ale statisticii oficiale, statistica socială, a turismului
și altele.

28 martie 2017

Priorităţile INS, prezentate la
Senatul României

Președintele INS a răspuns invitației Președintelui subcomisiei pentru
populație și dezvoltare din Senatul
României și a prezentat cu această
ocazie prioritățile și preocupările institutului pentru anul 2017.
Printre prioritățile INS prezentate de
domnul Tudorel Andrei s-au regăsit
propuneri referitoare la inițierea în
comun a unor manifestări legate de
problematica populației, în sensul
comunicării situației actuale privind
declinul demografic al României, precum și a dezechilibrelor majore ale
populației pe categorii de vârstă, ale
căror efecte se vor face simțite în următorii 15-20 ani.
S-a subliniat, de asemenea, o altă
problemă ce ar putea fi dezbătută o
constituie raportul populației din Ro-

mânia pe urban/rural cu dezechilibre
majore.
O problemă de actualitate în strategia
pe care și-o propune INS pentru anii
următori o constituie modalitatea de
organizare a viitorului recensământ
al populației din anul 2021, președintele INS anticiând abordarea unei
noi modalități de culegere a datelor
statistice. Potrivit domnului Tudorel
Andrei, RPL 2021 se va desfășura pe
baza utilizării preponderente a datelor administrative. Pentru aceasta,
președintele INS a solicitat susținerea
în vederea acordării pe baza L226 a
drepturilor mărite INS privind accesul
la datele administrative din ministere.
La întâlnire au participat și membri
ai comisiei de sănătate din Senatul
României.
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International Year of Sustainable Tourism

15 martie 2017 - invitată la emisiunea TV “Azi în Brașov”, doamna director adjunct Mihaela Pâtea (foto)
a diseminat indicatorii statistici prezentați în cadrul Anuarului statistic al
județului Brașov
27 martie 2017 - un grup de studenți și-au început stagiul de practică
academică în INS
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Anuarul statistic al
județului Brașov

Transportul
aerian de pasageri și
mărfuri

................................................

Info INS - aprilie 2017

30 martie 2017 - Institutul Național de Statistică

Workshop adresat studenţilor de la
Universitatea Româno-Americană

Studenții Facultății de Turism din cadrul Universității Româno-Americane
au avut posibilitatea de a interacționa cu specialiștii INS în cadrul unui
workshop de aproximativ două ore.
Acesta a vizat modalitățile de accesare a bazelor de date și a publicațiilor
INS, precum și oportunitățile de publicare în Revista Română de Statistică
și suplimentul acesteia.
Workshopul a fost organizat de către
Direcția de Comunicare în colaborare cu colegi din cadrul altor direcții
și departamente ale INS. Studenților
le-a fost prezentată aplicația TEMPO
online precum și baza de metadate
statistice de către doamna Mihaela
Edu, specialist în cadrul Direcției de
administrare, procesare surse administrative.
Andreea Mirică, Consilier al Președintelui INS, a prezentat modul și criteriile de scriere și acceptare a unui
articol științific în cadrul RRS și RRSS.
În continuare, membrii Direcției de
Comunicare au descris posibilitățile
de accesare a comunicatelor de presă, a publicațiilor electronice și rețelelor de social-media. A urmat o scurtă

descriere a RRS și a bazelor de date în
care este indexată aceasta.
Prezent la acest workshop, Președintele INS, domnul Tudorel Andrei,
a adresat studenților îndemnul de a
accesa toate bazele de date statistice
precum și fondul publicistic al institutului, acestea fiind în prezent gratuite în variantă online. În final, Președintele a subliniat faptul că Institutul
Național de Statistică oferă diferite
oportunități de dezvoltare profesională studenților, printre care posibilitatea de a efectua stagii de practică
academică sau internship-uri plătite
prin Programul de Internship al Guvernului.
O confirmare a acestei invitații a Președintelui a fost evocată studenților
de câțiva colegi din cadrul Direcției de
Instrumente Inovatoare în Statistică,
a căror carieră în INS a debutat ca
urmare a accesării unor astfel de programe de dezvoltare profesională.
Workshopul s-a încheiat cu întrebări
din partea auditoriului legate în special asupra modului de acces a datelor
statistice aferente publicațiilor statistice și bazei de date Tempo.

................................................

3

Info INS - aprilie 2017

Pentru o creştere economică
sustenabilă este nevoie de investiţii
Președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și
Mijlocii din România Liviu Rogojinaru a avut amabilitatea de a răspunde
întrebărilor Direcției de Comunicare
- Domnule Președinte, potrivit
celor mai recente date ale INS,
managerii din industria prelucrătoare, din construcții și din servicii estimează o creștere moderată a activității economice pentru
următoarele trei luni, în timp ce
în cazul comerțului cu amănuntul tendința ar fi una de scădere.
Astfel, în următoarele trei luni
pentru activitatea de fabricare a
autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor se va înregistra tendință de
creștere, în timp ce pentru activitatea de fabricare a calculatoarelor și a produselor electronice și
optice, tendința va fi de scădere
moderată. Care ar fi estimarea
Dumneavoastră, ca președinte al
CNIPMMR și ca antreprenor, pentru următoarele luni? Ce sectoare
estimați că vor înregistra creșteri
în următoarele luni și care ar putea raporta scăderi?
- Economia românească a crescut în
al doilea trimestru din 2016 cu 6%
față de aceeași perioadă a anului
2015, înregistrându-se cea mai înaltă
rată de creștere din 2008 până în prezent. În plus, comparativ cu trimestrul al doilea al anului 2015, economia românească a crescut cu 1,5%.
Conform datelor deținute de CNIPMMR,
principalele sectoare de activitate
care vor înregistra creșteri vor fi sectorul de retail și distribuție, a cărei
tendință de creștere este datorată recentelor modificări salariale din sectorul bugetar. Totodată își vor menține trendul crescător IMM-urile care
activează în domeniul IT.
Menținând trendul de anul trecut,
când a avut cea mai mică pondere din
PIB, din păcate, sunt șanse ca și anul
acesta domeniul agriculturii să raporteze scăderi semnificative.
- În baza acelorași estimări, numărul de salariați continua un
trend de relativă stabilitate în
cazul industriei prelucrătoare,
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a construcțiilor și serviciilor și o
scădere a numărului acestora în
cazul comerțului cu amănuntul.
Considerați că aceste estimări coincid și cu punctul dumneavoastră de vedere?
- În mod direct, dacă trendul unui domeniu de activitate al unei societăți
este pozitiv, cel mai probabil și numărul de salariați va avea același trend.

IMM-urile, învățământul, sănătatea,
investițiile, turismul sau agricultura. În ceea ce privește dezvoltarea
IMM-urilor, dezvoltarea unor sisteme
informatice performante, intensificarea inovării în cadrul firmelor românești, deoarecea aceasta este baza
pe care se poate construi un avantaj
competitiv durabil dar și valorificarea
resurselor neregenerabile.

- Care ar putea fi ramurile economiei care să genereze creștere
a PIB în anii care urmează? Pe
ce domenii ar trebui să se axeze
România pentru o dezvoltare sigură?
- Consider că pentru o creștere economică sustenabilă este nevoie de investiții care să genereze oportunități
de dezvoltare, în special în sectorul
infrastructurii care, în prezent, afectează competitivitatea României. În
plus, construcția de autostrăzi și reabilitarea rețelei de transport pe calea
ferată trebuie să devină prioritare.
De asemenea, pentru o dezvoltare
sigură, principalele domenii pe care
ar trebui să se axeze România sunt:

(Alina Oprea,
consilier Direcția de Comunicare)
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