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Președintele INS, domnul Tudorel Andrei, însoțit de directorul Direcției de
Afaceri Europene și Cooperare Internațională, doamna Daniela Ștefănescu,
au participat la începutul lunii februarie la lucrările Eurostat privind
grupul la nivel înalt pentru calitate
în statistică. Cu această ocazie, în
consultările purtate la Eurostat, s-a
reafirmat posibilitatea modificării și

îmbunătățirii celor 15 principii ale codului de bune practici statistice.
În paralel, şedința ESSC a examinat,
printre altele, şi Raportul de calitate
precum și modalitatea de transmitere a datelor privind viitorul RPL runda
2021. Totodată, s-a stabilit ca “Ziua
Europeană a Statisticii - 20 octombrie” să se celebreze în acest an în
Portugalia.

În cadrul vizitei de la Luxemburg, delegaţia română a participat şi la seminarul conducătorilor oficiilor de statistică
privind globalizarea. În urma acestui
seminar, au fost evidenţiate câteva
concluzii:

iar anumite efectele per ansamblu
sunt resimțite mai mult sau mai puțin de țările mai mici.

Principalele concluzii ale seminarului conducătorilor
oficiilor naţionale de statistică şi impactul globalizării
asupra sistemului statistic
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l Participanţii au convenit asupra
importanței abordării în comun a
provocărilor reprezentate de globalizare pentru producerea de statistici,
chiar dacă nu este un fenomen nou

l Participanţii au încurajat Grupul
directorilor de statistici de întreprindere (BSDG) și Grupul directorilor de
statistică macroeconomică (DMES),
împreună cu subgrupurile respective, să continue lucrările în următoa-

continuare în pagina 2
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Principalele concluzii
ale seminarului
conducătorilor oficiilor
naţionale de statistică şi
impactul globalizării asupra
sistemului statistic

20-21 februarie – Institutul Național de Statistică

Delegaţie a statisticii Republicii Moldova,
în vizită la Bucureşti

urmare din pagina 1
rele domenii prioritare:
- Abordări metodologice referitoare la interpretarea principiului
proprietății economice din mai multe
domenii, în special în ceea ce privește înregistrarea produselor din sfera proprietăţii intelectuale, având la
bază exemple reale.
- Îmbunătățirea schimbului de informații între țări, în special în ceea
ce privește asigurarea unei avertizări
timpurii privind restructurarea Companiilor Multinaționale, implicând
serviciile competente din statele
membre și Eurostat.
- Se are în vedere dezvoltarea,
în strânsă cooperare cu utilizatorii, a
indicatorilor complementari din mai
multe domenii care urmează să fie
prezentați alături de indicatorii relevanți existenți.
- Schimbul de bune practici privind
comunicarea consecventă a problemelor ridicate de globalizare, respectând condiţiile de confidențialitate.

O delegație din partea Biroului Național de Statistică al Republicii
Moldova condusă de Iurie Mocanu,
director general adjunct, s-a aflat
în vizită la INS pentru dezbateri cu
experții noștri şi acumulare de cunoştinţe bazate pe asistenţa tehnică pe tema “Statistica investițiilor
în capital fix”. Din delegația BNS au
mai făcut parte: doamna Valentina Gîdilică, șef al Direcției conturi
naționale și sinteze macroeconomice, doamna Svetlana Bulgac, șef al

Direcției statistica industriei, energeticii și construcțiilor și domnul
Andrei Crăciun, șef al Serviciului informațional al rapoartelor financiare
pe lângă BNS.
Discuțiile purtate pe parcursul celor
două zile s-au axat pe problematicade natură metodologică şi tehnică
privind anchetele infraanuale referitoare la “Investițiile în economia națională” precum și “Ancheta structurală în întreprinderi” şi de formarea
brută de capital fix.

PLIANT STATISTIC
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Populaţia feminină rezidentă de 16 ani și peste,
după starea de sănătate declarată
foarte rea

1,5%

rea

8,8%

foarte bună

23,5%
în anul

l Participanţii au cerut BSDG și
DMES să raporteze împreună asupra
progresului înregistrat ori de câte ori
este nevoie în viitor.
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2016
feminină
din România
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24,3%

satisfăcătoare

- Exploatarea de noi2015
surse de
date pentru a îmbunătăți înțelegerea
impactului globalizării.
l Participanţii au subliniat faptul că
remedierea problemelor globalizării necesită o colaborare strânsă cu
partenerii internaționali, inclusiv cu
OCDE, BCE și ONU, și evitându-se
suprapunerea activităților.

bună

41,9%

populația feminină

/instatistica

din

România
2015-2016
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Ancheta Structurală în Agricultură 2016
Informaţii oferite de doamna Ioana Dima,
director al Direcţiei de Statistici Agricole şi de Mediu

În conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 1166 din 2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind
structura exploatațiilor agricole, toate
statele membre ale Uniunii Europene
efectuează anchete statistice în agricultură de tip exhaustiv, sub forma
recensămintelor, o dată la zece ani şi
anchete prin sondaj, sub forma microrecensămintelor denumite anchete structurale în agricultură, cu o periodicitate de trei ani.
***
Ancheta Structurală în Agricultură
2016, cercetare organizată de Institutul Naţional de Statistică în colaborare
cu direcţiile teritoriale de statistică se
află în prezent în faza prelucrării datelor colectate prin formularele statistice. Ancheta Structurală în Agricultură
(ASA) este o cercetare care se desfăşoară o dată la trei ani, în perioada
dintre două recensăminte agricole.
Mai multe detalii despre ASA 2016
ne-au fost oferite de doamna Ioana
Dima (foto), director al Direcţiei de
Statistici Agricole şi de Mediu.
„ASA are rolul de a obţine informaţii
privind structura exploataţiilor agricole, urmărindu-se în principal numărul
şi mărimea acestora, statutul juridic,
suprafața agricolă utilizată, efectivele
de animale, practicile de gestionare a
solului, irigațiile, agricultura ecologică, persoanele care au desfășurat activități agricole şi dezvoltarea rurală.
Informaţiile şi datele statistice obţinute în urma ASA vor fi utilizate pentru
fundamentarea politicilor naționale în
domeniul agricol necesare procesului
de participare a României la Politica
Agricolă Comună, pentru îmbunătățirea calității indicatorilor de agri-mediu, pentru elaborarea politicilor agricole naționale și a programelor de

dezvoltare rurală, pentru stabilirea
tipologiei și dimensiunii economice a
exploatațiilor agricole. De asemenea,
se va actualiza Registrul Statistic al
Exploatațiilor Agricole, care reprezintă baza de eșantionare pentru toate
cercetările statistice din domeniul
agricol care se realizează prin sondaj.
ASA se efectuează pe baza unui eşantion reprezentativ la nivel național,
macroregiune, regiune de dezvoltare şi județ. În cadrul acestui eşantion sunt cuprinse toate exploatați
ile agricole cu personalitate juridică
(aproximativ 28.000, respectiv regii
autonome, societăţi/asociaţii agricole, societăţi comerciale cu activitate
agricolă, institute/staţiuni de cercetare) şi aproximativ 303.000 exploatații

agricole fără personalitate juridică.
Eşantionul este extras din Registrul
Statistic al Exploatațiilor Agricole,
care a fost realizat pe baza datelor
de la Recensământul General Agricol
2010, actualizat cu datele de la Ancheta Structurală în Agricultură 2013
şi cuprinde exploataţii din toate judeţele ţării. Datele au fost culese prin
interviu direct, faţă în faţă, pentru
exploataţiile fără personalitate juridică şi prin autoînregistrare pentru
exploataţiile agricole cu personalitate
juridică.
Rezultatele Anchetei Structurale în
Agricultură 2016 vor fi disponibile în
luna decembrie a acestui an, când
vor fi publicate două volume (carte
şi CD) şi un comunicat de presă. De
asemenea, informaţiile şi datele statistice vor fi transmise către Eurostat,
iar o parte dintre ele va fi publicată
şi pe site-ul Institutului Naţional de
Statistică.
După finalizarea Anchetei Structurale
în Agricultură 2016, Institutul Naţional de Statistică va demara pregătirile pentru organizarea Recensământului General Agricol 2020”.
Ultimul Recensământ General Agricol
a fost efectuat în anul 2010.
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Miercuri, 2 martie a.c., Institutul Naţional de Statistică a primit vizita unui
grup de studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestionarea Afacerilor, secţia în limba maghiară, Universitatea Babes-Bolay din Cluj Napoca,
aflaţi la Bucureşti într-un tur de documentare. Vizita a permis viitorilor
economişti clujeni să-şi completeze
cunoştinţele teoretice de statistică dobândite în timpul orelor de curs cu aspecte practice, descoperind lucruri de
interes privind conţinutul şi modul de
calcul al anumitor indicatori statistici,
preocupările actuale ale statisticii oficiale româneşti şi perspectivele sale
de dezvoltare în cadrul statisticilor
europene. Totodată, au aflat aspecte
inedite din istoria Institutului Naţional
de Statistică, realizările sale deosebite
de-a lungul timpului, contribuţia unor
personalităţi, statisticieni, economişti
şi sociologi din România la progresele
statisticii internaţionale, amintiţi fiind
dr Sabin Manuilă, Nicolae Georgescu
Roegen, Dimitrie Gusti, Gheorghe Mihoc, Octav Onicescu.

Ca semn al permanentei deschideri
către orizonturi de cercetare care exced cercetarea statistică propriu-zisă, au fost evocate câteva dintre marile personalităţi ale culturii naţionale
care şi-au legat numele de activitatea statistică, precum scriitorii Costache Negruzzi, Mihai Eminescu, Marin
Preda, Augustin Buzura etc.

Vizitarea bibliotecii institutului şi mai
ales a tipografiei acestuia a întregit
bagajul de cunoştinţe al vizitatorilor
cu aspecte care au stârnit interes privind finalizarea procesului de calcul al
indicatorilor statistici şi drumul acestora către beneficiarii finali, utilizatorii
de date şi informaţii statistice din ţară
şi din întreaga lume.

Ferencz Krisztina

Ginál Boglárka

Darabos Villő

Vizita la Institutul Național de Statistică a contribuit la aprofundarea cunoștintelor mele în ceea ce privește istoria
acestei științe și m-a făcut să ințeleg
de ce este foarte important să invățăm statistică la facultate. Am aflat că
numeroase personaje ale literaturii române au lucrat în acest domeniu și am
văzut pentru prima data “nașterea”
unei cărți. Mi-a plăcut cel mai mult
biblioteca instituției și m-a mulțumit
faptul că aceasta are porțile deschise
în fața tuturor. Vă mulțumesc pentru
această experiență!

A fost prima dată când
am vizitat Institutul
Național de Statistică. Am așteptat mult
această vizită și eram
sigură că voi pleca cu
o altă viziune asupra
acestui domeniu. Statistica influențează nu
numai viața de zi cu zi,
ci și deciziile politice și
economice, ele se bazează pe informațiile produse de statistică. Istoricul
prezentat era interesant din mai multe
puncte de vedere. Am aflat faptul că
mulți autori români s-au ocupat de statistică, ca de exemplu Mihai Eminescu
sau Costache Negruzzi. Totodată am
discutat despre cei mai importanți indicatori precum creșterea populației,
producția agricolă și PIB-ul. Primele rafinării de țiței au fost create de români,
fapt de care am aflat prin intermediul
discursului. Prin urmare am vizitat biblioteca, sălile importante ale instituției
și tipografia. Acestea m-au ajutat sămi construiesc o imagine mai amplă
asupra muncii și importanței acestei instituții. Mulțumesc pentru oportunitate!

Mă consider norocoasă de faptul că
pe lângă facultate particip la alte activități, sunt sigură că altfel n-aș fi
avut ocazia de a vizita Institutul Național de Statistică. Am avut o impresie foarte bună. Despre nivelul muncii
care se desfășoară în cadrul instituției
și despre sălile de conferință pot să
afirm că sunt identice cu nivelul altor
țări europene. Am învățat statistică în
anul II la facultate și cred că informațiile suplimentare primite în timpul
vizitei vor fi de folos atât pentru mine
cât pentru colegii mei.

UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor,
Specializarea Finanțe și Bănci, anul III.
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UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor,
specializarea finanțe și bănci anul II.

UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor,
specializarea Finanțe și Bănci, anul II
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