Info INS

Newsletter INS - februarie 2015

bule n informa v

Ancheta Structurală în Agricultură

februarie 2015 volum 2
numărul 2 (11)

29 ianuarie – Institutul Național de Statistică

CUPRINS
Ancheta Structurală în
Agricultură

1

INTERVIU cu domnul Marius
Pirpiliu, director al Direcţiei
Judeţene de Statistică
Ialomiţa
2-4
Acţiuni viitoare
Colaborarea dintre Institutul
Naţional de Statistică şi
Institutul de Economie
Naţională
5
Comunicatele de presă din
anul 2015
Indicator statistic: Suprafaţa
agricolă utilizată (SAU)
6
Indicatori de convergenţă
Europa 2020
Noi pliante pentru
publicaţiile INS

februarie 2015
Colectiv redacţional:
Diana Andreea STREJAN
Bogdan PĂTĂRLĂGEANU
Bogdan DRĂGHIA
comunicare@insse.ro

7

România, prin Institutul
Național
de Statistică, a organizat și efectuat
Ancheta
Structurală în Agricultură 2013 (ASA
2013). Legislația
Uniunii Europene,
referitoare la statistica structurilor
agricole, prevede
organizarea
și
efectuarea, de către toate statele
member, de anchete structurale
exhaustive o dată la 10 ani. Obiectivul
acestei cercetări a constat în obținerea
de informații privind structura exploatațiilor agricole, respectiv numărul
exploatațiilor agricole, mărimea medie
a unei exploatații agricole, suprafața
agricolă utilizată, efectivele de animale,
irigațiile, agricultura ecologică, mașinile
și echipamentele agricole, persoanele
care au desfășurat activități agricole,
dezvoltare rurală etc.
Scopul a constat în:
- Asigurarea de date, comparabile
la nivel internațional, pentru fundamentarea politicilor naționale în
domeniul agricol, în concordanță cu
acquis-ul statistic comunitar, necesare
procesului de participare a României
la Politica Agricolă Comună
- Stabilirea tipologiei și dimensiunii
economice a explotațiilor agricole
- Actualizarea Registrului Statistic al
Explotațiilor Agricole (REXA), care
reprezintă baza de eșantionare
pentru toate cercetările statistice
din domeniul agricol efectuate prin
sondaj
- Obținerea de statistici pentru îmbunătățirea
calității
indicatorilor
de agromediu și pentru elaborarea
politicilor agricole și de dezvoltare
rurală
În cadrul unei conferințe de presă,
desfășurate la sediul nostru, au fost
prezentate rezultatele (ASA 2013).

Am selectat câteva aspecte extrase din
cercetare:
- Numărul exploatațiilor agricole din
România, în anul 2013, a fost de
3.630 de mii, din care 3.602 mii de
exploatații agricole fără personalitate
juridică și 28 de mii de exploatații
agricole cu personalitate juridică.
- Suprafața
agricolă
utilizată
a
exploatațiilor agricole, în anul 2013
a fost de 13.056 mii ha, mai mică
cu 1,9% față de cea înregistrată în
2010, în scădere, atât la exploatațiile
agricole fără personalitate juridică,
cât și la exploatațiile agricole cu
personalitate juridică.
- Suprafața agricolă utilizată, ce a
revenit în medie pe o exploatație
agricolă, nu s-a modificat semnificativ,
astfel: în anul 2013, pe o exploatație
agricolă a fost de 3,60 ha, comparativ
cu 3,11 ha în anul 2002 și 3,45 ha în
anul 2010.
- Referitor la efectivele de animale,
față de anul 2010, în anul 2013 s-au
înregistrat scăderi semnificative, în
special la porcine (-20,8%), influențate
și de momentul de referință și mai
puțin la bovine (-2,7%) și la păsări
(-3,7%).
- În contrast cu aspectul semnalat
anterior, se observă o tendință
de creștere a efectivelor de ovine
(+6,3%), precum și a efectivelor de
caprine (+6,8%), acest trend fiind
remarcat chiar și la nivelul UE.
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“Statistica oficială trebuie să
INTERVIU cu domnul Marius Pirpiliu, director al Direcției Județene de Statistică Ialomița
În paralel cu inițiativa conducerii INS de a iniția
dezbateri și întâlniri cu Direcțiile Județene și Regionale
de Statistică, am demarat o serie de interviuri cu
directorii acestora, cu intenția de a consolida prezența
statisticii în spațiul public.
Primul interviu ne-a fost acordat de către directorul
Direcției Județene de Statistică Ialomița.
- Cum ați descrie regiunea dumneavoastră? Ce ne
puteți spune despre particularitățile economice și
sociale?
- Județul Ialomița face parte din Regiunea Sud-Muntenia
care este situată în partea de sud a României, având o
suprafață de 34.453 km² (14,45% din suprafața României),
corespunzătoare județelor Argeș, Călărași, Dâmbovița,
Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. Întreaga populație
stabilă după domiciliu a județului număra 296.162 locuitori
la 1 iulie 2014 din care 140.086 locuitori în zona urbană
și 156.076 locuitori în zona rurală. Migrația internă
determinată de schimbarea domiciliului în județul Ialomița
în anul 2011 se prezenta astfel: 4.550 plecați și 3.977 sosiți,
înregistrându-se un sold negativ de 573 de persoane.
Particularitățile economice și sociale
Economia județului Ialomița reflectă caracteristica resurselor
de care dispune: producția industrială. - existența agenților
economici cu activitate principală industria se concretizează
prin fabricarea următoarelor produse principale: carne
proaspătă și refrigerată , preparate din carne, lapte și
produse lactate, brânzeturi, produse lactate proaspete,
unt, făină, pâine, cozonaci, produse de foietaj și specialități,
ulei rafinat de semințe de floarea soarelui, pastă de
tomate, bulion, conserve de legume și fructe, zahăr alb
rafinat obținut din zahăr brut de import, alcool etilic de
fermentație nedenaturat, lichioruri și alte băuturi spirtoase,
amidon din porumb, confecții textile, mobilier, îngrășăminte
chimice, articole din materiale plastice, elemente de circuite
integrate și microansambluri, coloane și piloni din fontă sau
oțel, preparate utilizate în hrana animalelor de fermă - pe
suportul producției agricole.
Agricultura în județul Ialomița este reprezentată de un
sector preponderent privat care deține, ca urmare a aplicării
legilor fondului funciar, peste 332.000 ha, adică 94,4% din
suprafața arabilă a județului. Județul Ialomița a produs în
anul 2013 1.125.000 tone cereale, 137.378 tone legume,
etc. Dispunând de o largă bază cerealieră și furajeră,
județul Ialomița are condiții și pentru creșterea animalelor,
efectivele însumând aproximativ 25 mii capete bovine; 137
mii capete porcine, 160 mii capete ovine și caprine; 9,7 mii
capete cabaline; 2,35 milioane păsări și altele.
După anul 1989 economia județului a avut în general o
evoluție descendentă, datorată dezechilibrelor moștenite ale
neconcordanței dintre componentele reformei economice
și ale utilizării neraționale a resurselor naturale și umane,
cu impact negativ asupra productivității, eficienței și ratei
de angajare. Fenomenul de declin economic, generator
al unor probleme sociale, precum reducerea gradului de
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ocupare a forței de
muncă, persistența
șomajului de lungă durată, accentuarea unor dezechilibre
structurale, reducerea
nivelului de trai și
deteriorarea calității
vieții,
s-a
atenuat pe parcursul ultimilor ani,
înregistrându-se în
această perioadă
o evoluție lentă,
dar pozitivă a economiei, având efecte benefice asupra
mediului social.
Rata șomajului înregistrat în luna
noiembrie 2014 în
județul Ialomița a fost de 7,4%, egală cu cea înregistrată
în luna noiembrie 2013.
Efectivul salariaților la 30.11.2014 era de 44.115 persoane,
în scădere față de luna octombrie 2014 cu 49 persoane (0,1%). Față de luna corespunzătoare a anului 2013, efectivul
de salariați a crescut cu 138 persoane ( + 0,3%).
Numărul șomerilor înregistrați în județul Ialomița în luna
noiembrie 2014 a fost de 7.798 persoane, în creștere
față de luna octombrie 2014 cu 458 persoane (+ 6,2%).
Comparativ cu aceeași dată din anul 2013 se înregistrează
o scădere cu 139 de persoane (- 1,8 %).
Câștigul salarial mediu nominal net realizat în județul
Ialomița în luna noiembrie 2014 a fost de 1.303 lei, mai
mic față de luna octombrie 2014 cu 6 lei (- 0,5%). Față de
luna noiembrie 2013, câștigul salarial mediu nominal net a
crescut cu 129 lei (+ 11,0 %).
În județul Ialomița, în anul 2013, speranța de viață se
prezenta astfel: pe total județ 73,54 ani (masculin 69,78
ani și feminin 77,48), iar pe medii de rezidență: mediul
urban – total 74,67 ani (masculin 71,31 ani; feminin 78,10
ani); mediul rural – total 72,40 ani (masculin 68,42 ani ;
feminin 76,81 ani).
Rețeaua școlilor primare, gimnaziale și învățământul liceal
acoperă într-un grad suficient nevoile educaționale.
Rețeaua unităților sanitare din cadrul județului se
caracterizează printr-o accesibilitate bună în mediul urban
în comparație cu mediul rural.
Asistența sanitară a populației județului este asigurată de
unități din sectorul public și din cel privat, acesta din urmă
dezvoltându-se pe parcursul ultimilor ani.
Sistemul serviciilor de protecție socială nu este suficient
dezvoltat și acoperă o arie relativ restrânsă a grupurilor
care necesită îngrijiri speciale, în schimb în ultimii ani
domeniul protecției copiilor insituționalizați a înregistrat un
trend pozitiv.
În prezent facilitățile culturale existente satisfac nevoile
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fie relevantă, corectă, promptă”
populației, la nivelul județului înregistrându-se o creștere a
interesului public față de actul de cultură organizat.
Cel mai important Centru este Centrul Cultural sub numele
marelui dirijor și compozitor Ionel Perlea. În clădire au
loc expoziții, existând săli de spectacol, librării, instituții
culturale și o stație de radio. În 1999, Centrul Cultural a
dobândit statutul de Centru UNESCO.
Arhiva științifică și documentară cuprinde diapozitive, clișee
foto și fotografii, înregistrări audio și video din cercetările de
teren, documente cartografice și de presă; peste 100.000
de unități documentare, 8.800 de publicații (cărți, periodice,
pliante) și 400 de casete (audio și video) și discuri alcătuiesc
fondul bibliotecii. Muzeul Național al Agriculturii este editorul
Colecției “Bibliotheca Romaniae Historiae Agriculturae”
(seriile “Din Istoria Exploatațiilor Agricole”, “Etnologie” și
“Patrimoniu”) și este afiliat la organisme internaționale
aparținând de UNESCO (Asociația Internațională a Muzeelor
de Agricultură, Asociația Internațională de Etnologie și
Folclor, Organizația Internațională de Arte Populare).
Din decembrie 2002, prin Legea Muzeelor, Muzeul
Agriculturii din România a devenit Muzeu
Național.
Ce părere aveți despre statistica oficială
din România?
Statistica, în general, și cu deosebire statistica
oficială au pus întotdeauna în centrul
preocupărilor conceptul de calitate a datelor,
informațiilor și serviciilor statistice.
Pentru a răspunde criteriilor de utilitate publică,
statistica oficială trebuie să fie relevantă, corectă,
promptă, astfel încât să asigure satisfacerea tuturor
categoriilor de utilizatori de date statistice, în scopuri de
planificare și cercetare, datele să fie obiective și puse la
dispoziția tuturor categoriilor de utilizatori în mod gratuit.
- Ce activități au prioritate în cadrul direcției pe care
o conduceți?
- În activitatea pe care o desfașurăm avem ca priorități
scăderea ratei non-răspunsurilor, menținerea calității
datelor statistice la un standard ridicat, promovarea
produselor și serviciilor statistice în paralel cu creșterea
capacității de răspuns la cerințele utilizatorilor de date
statistice și informarea promptă și corectă a opiniei publice
prin realizarea de conferințe de presă, interviuri la posturile
locale de radio și comunicate de presă.
Astfel, în anul 2015 vom organiza o conferință de presă cu
tema “Populația după domiciliu a județului Ialomița”, la care
vom invita și reprezentanții altor instituții publice locale.
În ultima perioadă (ultimele luni ale anului 2014 și începutul
anului 2015) am acordat un număr de 5 interviuri televizate
și peste 10 interviuri la posturile de radio locale.
Am participat la două emisiuni tv care au avut ca subiect
prezentarea situației economico – sociale a județului Ialomița,
în scopul promovării și îmbunătățirii imaginii Direcției
Județene de Statistică Ialomița prin prezentarea activității
personalului din direcție, fluxul de culegere, verificare,
prelucrare și diseminarea datelor și importanța acestora în
strategia de dezvoltare economico- socială a județului.

Impactul acestor interviuri și emisiuni a fost unul pozitiv, în
sensul că s-au primit mesaje din teritoriu (reprezentanți ai
agenților economici și ai autorităților locale, persoane fizice)
referitoare la faptul ca au înteles importanța activității de
statistică.
Ce realizări notabile din ultimii ani ne puteți
prezenta?
-Rezultatele Direcției Județene de Statistică Ialomița în
anul 2014 au crescut semnificativ comparativ cu anul
2013.
Gradul de încărcare a datelor din sistemul eSOP a ajuns la
un nivel de peste 80%.
Gradul de raportare a crescut exponențial după cum
urmează:
► în luna aprilie 2014 raportarea online a fost de 65,58%
comparativ cu luna aprilie 2013, când raportarea a fost
de 17,62% (deci o creștere de 47,96%);
► în luna mai 2014 raportarea online a fost
de 64,93% comparativ cu luna mai 2013,
când raportarea a fost de 21,22% (creștere
de 43,71%);
► în luna iunie 2014 raportarea online a fost
de 82,29% comparativ cu luna iunie 2013,
când raportarea a fost de 31,97% (creștere
de 50,32%);
► în luna iulie 2014 raportarea online a fost
de 77,12% comparativ cu luna iulie 2013,
când raportarea a fost de 26,55% (creștere
de 50,57%);
► în luna august 2014 raportarea online a fost
de 85,17% comparativ cu luna august 2013,
când raportarea a fost de 28,37% (creștere
de 56,80%);
► în luna septembrie 2014 raportarea online a fost de
85,81% comparativ cu luna septembrie 2013, când
raportarea a fost de 47,23% (creștere de 38,58%);
► în luna octombrie 2014 raportarea online a fost de 82,36%
comparativ cu luna octombrie 2013, când raportarea a
fost de 50,47% (creștere de 31,89%);
► în luna noiembrie 2014 raportarea online a fost de 91,95%
comparativ cu luna noiembrie 2013, când raportarea a
fost de 68,19% (creștere de 23,76%);
► în luna decembrie 2014 raportarea online a fost de 91,40%
comparativ cu luna decembrie 2013, când raportarea a
fost de 69,00% (creștere de 22,4%).
De menționat că o raportare foarte bună de 98-100%
s-a înregistrat la unitățile administrației publice locale
(Consiliul Județean, Prefectura, instituții deconcentrate,
primării), unități care au fost deschise acestui proiect
statistic și ne-au sprijinit în creșterea ratei de raportare
online.
De asemenea trebuie să amintim că în domeniul privind
statistica învățămâtului, raportarea online a fost de 99100%, raportare care nu ar fi fost posibilă fără sprijinul
Inspectoratului Școlar Județean Ialomița.
Sperăm ca pe viitor să avem o colaborare la fel de bună cu
instituțiile bugetare din județul Ialomița.
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- Colaborați cu alte direcții regionale? Ați avut
schimburi de bune practici? Cum s-au materializat
aceste colaborări?
- Direcția Județeană de Statistică a avut o bună colaborare
cu direcțiile de statistică din județele limitrofe (Călărași,
Buzău, Brăila, Prahova).
Una dintre colaborări este activitatea de realizare a
Buletinului Statistic Regional și foarte multe schimburi
de informații profesionale pentru a dezvolta activitatea la
nivelul direcției.
- Ați primit sprijin din partea altor instituții din
regiune?
Am colaborat și colaborez foarte bine cu toate instituțiile
publice din județ, acordându-ne sprijin reciproc în realizarea
activității noastre specifice, într-un mod cât mai bun și cât
mai profesionist.
Instituțiile cu care am colaborat sunt următoarele: Consiliul
Județean, Instituția Prefectului județului Ialomița, instituții
deconcentrate, primăriile din județ.
Ne-au oferit sprijin în toate activitățile specifice instituției
noastre (cercetări statistice lunare trimestriale și anuale).
- Care este relația dumneavoastră cu furnizorii de
date statistice?
Direcția Județeană de Statistică a fost și este preocupată în
a dezvolta și menține relațiile de colaborare cu furnizorii de
date statistice, deoarece aceștia reprezintă principala sursa
de informații statistice, aceasta fiind o relație bună.
Pentru anul 2015 vom efectua vizite la sediul principalilor
agenți economici, pentru a oferi asistență privind
metodologiile de completare a chestionarelor statistice.
Întreprindem o serie de acțiuni de instruire a unităților
școlare pentru cercetările statistice din domeniile forței de
muncă și învățământ.
- Cum reușiți să-i recompensați?
- Furnizorii de date statistice sunt recompensați lunar
prin transmiterea de comunicate cu principalii indicatori
economico-sociali realizați la nivel de județ, informări
cu privire la rezultatele finale ale cercetărilor statistice la

care au participat, prin răspunderea cu promptitudine la
solicitările de date statistice.
- Sunteți mulțumit de activitatea dumneavoastră?
- Da. Sunt mulțumit de activitatea desfășurată până în
prezent. Am preluat activitatea de conducere a Direcției
Județene de Statistică Ialomița din data de 23.07.2014.
Consider că am îmbunătățit în primul rând relațiile
interumane, apoi am reorganizat activitatea fiecărui salariat
pentru eficientizarea activității desfășurate.
Am realizat diferite materiale de informare pentru agenții
economici și instituțiile publice cu care colaborăm prin :
►distribuirea de comunicate statistice informative pe
suport de hârtie atașate formularelor statistice (indicatori
statistici: populație, câștig salarial, forța de muncă, șomaj,
producție industrială, locuințe);
► am atașat în format electronic (CD) manualul de utilizare
a sistemului eSOP;
► am realizat o serie de postere care au avut drept scop
promovarea activității Direcției Județene de Statistică
Ialomița, a bazei de date TEMPO–online, pe care le-am
afișat la sediile principalelor instituții locale (Insitituția
Prefectului, Consiliul Județean Ialomița, Inspectoratul
Școlar Județean, Consiliul Local Slobozia, ANAF, etc).
- Considerați că există aspecte pe care le puteți
îmbunătăți în activitatea dumneavoastră? Cum?
Obiectivele pentru perioada imediat urmatoare sunt:
►creșterea nivelului de colaborare cu furnizorii de date
statistice;
►eficientizarea personalului din unitate prin participarea la
cursurile organizate de către CNPS și INS;
►implicarea într-o proporție mult mai mare în promovarea
imaginii activității de statistică din Direcția Județeană de
Statistică (INS);
►organizarea de întâlniri de lucru cu reprezentanții
instituțiilor publice locale și județene;
►sprijinirea utilizatorilor de date statistice ;
►implicarea cât mai activă (vizite la sediul agenților
economici, a instituțiilor publice) având drept scop
creșterea raportării și încărcării datelor statistice în eSOP.

ACŢIUNI VIITOARE
În următoarea perioadă, INS
anunță desfășurarea următoarelor
acțiuni:
- Lansarea Anuarului Statistic al
României
- Începând cu luna februarie, pentru
rezultatele aferente lunii ianuarie,
comunicatele de presă ale INS
vor fi emise într-un nou format.
Conținutul acestui tip de informări
publice va ține cont de standardele de
comunicare în statistica oficială stabilite
de Comisia Economică a Organizației
Națiunilor Unite pentru Europa iar
datele aferente vor fi accesibile în
format Excel. Modul de transmitere al
comunicatelor de presă și accesul pe
site-ul INS rămân neschimbate.
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- Seminarul Onicescu la care sunteți
invitați să participați va avea tema:
“Evoluții macroeconomice în România
la sfârșitul anului 2014”
- Împreună cu Academia de Studii
Economice,
Departamentul
de
Statistică și Econometrie, Institutul
Național de Statistică va organiza
un concurs adresat studenților
la Demografie și Demografie
Avansată, pentru anul III licență și
anul I master. Acesta va avea loc la
începutul unii martie și va consta în
examinarea conținutului proiectelor
înscrise în concurs și susținerea
lor în cadrul unei sesiuni de
comunicări. Proiectele câștigătoare
vor fi promovate pe site și pe social
media.
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ACŢIUNI VIITOARE

Colaborarea dintre
Institutul Naţional
de Statistică şi
Institutul de
Economie Naţională

În 2015 apar comunicate de presă pe urmatoarele noi subiecte:

Cifra de afaceri în comerțul cu ridicata

Comunicatul referitor la cifra de afaceri in comertul cu ridicata va prezenta
informatii lunare despre evolutia in termeni nominali a cifrei de afaceri a
unitatilor cu activitate principală de comerț cu ridicata (diviziunea CAEN
Rev.2 46) .
Aceasta activitate se refera la comerțul cu ridicata cu excepția comerțului
cu autovehicule și motociclete si include comerțul cu ridicata, pe cont
propriu sau pe bază de tarif sau contract (intermediari), pe plan intern sau
international.
Informatiile vor fi prezentate la nivel de total si defalcat la nivel de grupa
CAEN rev.2

Starea de sănătate a populației din România

În cadrul Comunicatului de presă se vor disemina cele mai importante
rezultate obținute pe baza datelor colectate prin Ancheta de sănătate
realizată prin interviu (SANPOP), în concordanța cu scopul cercetării
statistice, acela de evaluare a stării de sănătate a populației și evidențiere a
morbidității individuale (boli cronice), a consumului de servicii medicale și de
medicamente, precum și de evidențiere a legăturii dintre starea de sănătate
a populației și anumiți factori demografici (sex, vârstă, stare civilă, nivel
de instruire) sau de comportament care au impact direct asupra sănătății
(consumul de tutun, de băuturi alcoolice, desfășurarea unei activități
sportive sau fizice)

Populația rezidentă la 1 ianuarie 2015 și
migrația internațională în anul 2014

Comunicatul de presă privind Populația rezidentă la 1 ianuarie 2015 și
migrația internațională în anul 2014 oferă utilizatorilor, în sensul cerințelor
regulamentelor europene, estimații provizorii privind:
dimenisunea populației rezidente la 1 ianuarie 2015, respectiv totalitatea
persoanelor cu cetățenie română, străini și fără cetățenie, care au reședința
obișnuită (pentru o perioadă de cel puțin 12 luni) pe teritoriul României
dimenisunea migrației internaționale în anul 2014, respectiv a fluxurilor de
emigranți și imigranți.
Scopul principal al calculului populației rezidente este, în context european,
pentru comparații internaționale.
La sfârșitul lui 2014 a fost stabilită o
colaborarea periodică între Institutul
de Economie Națională și Institutul
Național
de
Statistică
pentru
clarificarea metodologiilor statistice,
evoluției unor serii de date, etc.
Dezbateri științifice vor fi organizate
trimestrial.
Pe 19 martie va avea loc prima întâlnire
de acest gen cu privire la “Sistemul de
indicatori ai dezvoltării durabile.
Nivel și tendințe în România
comparativ cu alte țări UE”
Domnul Profesor univ. Dr. h. c.
Gheorghe
Zaman,
director
al
Institutului de Economie Națională
a lansat spre dezbatere tema
indicatorului
“Productivitatea
resurselor” și congruența sau suprapunerea parțială a setlui de indicatori
de dezvoltare durabilã propus de
Eurostat și sistemul din România.

Populația după domiciliu la
1 ianuarie 2015/1 iulie 2015

Comunicatele de presă privind Populația după domiciliu la 1 ianuarie 2015/1
iulie 2015 oferă utilizatorilor informații privind populația după domiciliu,
respectiv numărul persoanelor cu cetățenie română și domiciliul pe teritoriul
României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale.
Scopul principal al calculului populației după domiciliu este, în context
național, conform cerințelor impuse de legislația națională.

Utilizarea pesticidelor în agricultură

Obiectivul cercetării îl constituie obținerea de informații privind produsele
de protecție a plantelor utilizate în agricultură în vederea combaterii bolilor
și dăunătorilor plantelor.
Principalii indicatori rezultați sunt: cantitatea din fiecare substanță activă
care intră în compoziția pesticidelor utilizate pe respectiva cultură, suprafața
tratată cu fiecare substanță activă din compoziția pesticidelor.
Nivelul de agregare a datelor: național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare.
Periodicitate: o dată la 5 ani

................................................
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INDICATOR STATISTIC

Suprafaţa agricolă u lizată (SAU)
Definiţie:
Suprafața agricolă utilizată este formată din: teren
arabil, pășuni și fânețe, culturi permanente și grădini
familiale utilizate în cadrul exploatației agricole,
indiferent de modul lor de deținere.
Sferă de cuprindere:
Exploatațiile agricole care desfășoară activități
agricole atât ca activități principale cât și ca activități
secundare
Disponibilitate:
Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe
Activitatea statistică din care provine:
Ancheta Structurală în Agricultură (ASA) / Recensământul
General Agricol (RGA)
Raportare
Bazele de date ale INS: Baza de date a Anchetei
Structurale în Agricultură 2013
Bazele de date ale organizațiilor internaționale:
Eurofarm - EUROSTAT

Publicaţii realizate:
Publicații tematice: RGA 2002, ASA 2005, ASA 2007,
RGA 2010.
Ultima apariție: Ancheta Structurală în Agricultură
2013, 2 volume - unul cu date generale la nivel național
și unul cu date generale pe macroregiuni, regiuni de
dezvoltare și județe, Carte + CD
Alte publicaţii în care se regăsesc datele: Anuarul Statistic al României
Beneficiarii rezultatelor:
a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul
României, Guvernul României, Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, Ministerul Administrației și Internelor,
institute de cercetare, alți utilizatori.
b) externi: EUROSTAT, Food and Agriculture Organization, alte organizații internaționale.
Modalităţi de diseminare:
Comunicat de presă, site INS, prin Biroul de diseminare
informații statistice de la INS - sediul central și prin
compartimentele de diseminare ale Direcțiilor Regionale
de Statistică și Direcțiilor Județene de Statistică.
Analiza lunară indicator statistic

Indicatori de convergenţă Europa 2020
Până în anul 2020, România trebuie să atingă următoarele ținte:

Uniunea Europeană

România
Obiectiv 2020

75%

70%

3% din PIB

2% din PIB

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (faţă de anul 1990)

20%

20%

Ponderea energiei din surse regenrabile în consumul final brut

20%

24%

Creşterea eficienţei energetice

20%

19%

10%

11,3%

40%

26,7%

cel puţin
20 de milioane

cel puţin 580.000
de persoane

Obiectivele Strategiei Europa 2020
1

Rata de ocupare a populaţiei cu vârsta de 20-64 de ani

2

Investiţii în cecetare şi dezvoltare
Energie şi schimbări climatice

3

Educaţie
4

5

Rata părăsirii timpurii a şcolii
Rata populaţiei cu vârstă de 30-34 de ani absolventă a unei forme
de educaţie terţiară
Promovarea incluziunii sociale, în special prin reducerea sărăciei reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăciei şi excluziune socială

Aceste ținte valorice ale României
pentru
îndeplinirea
obiectivelor
Strategiei Europei 2020 au fost

6

stabilite în urma unor dezbateri ale
autorităților românești și aprobate
apoi de către Comisia Europeană.

Acești indicatori au fost incluși în
Programul Național de Reformă al
României 2011-2013.
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Noi
pliante pentru
publicaţiile
INS
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