Raport de Activitate
al Consiliului Statistic Naţional - 2014
Un loc central în procesul de coordonare a activităţii serviciilor de statistică
oficială şi de armonizare a cerinţelor societăţii în materie de date statistice revine
Consiliului Statistic Naţional (CSN).
CSN a fost instituit în baza prevederilor Legii 226/2009 privind organizarea şi
funcţionarea statisticii oficiale din România, cu modificările şi completările
ulterioare. Acesta asigură caracterul obiectiv, transparent şi ştiinţific al
metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor şi al clasificărilor utilizate în
activitatea de statistică. Atribuţiile CSN sunt următoarele:
a) dezbate şi formulează recomandări privind dezvoltarea şi perfecţionarea
sistemului informaţional statistic, în scopul creşterii gradului de
satisfacere a cerinţelor utilizatorilor de date;
b) dezbate, formulează recomandări şi avizează proiectul strategiei şi
proiectele programelor statistice naţionale;
c) dezbate şi formulează recomandări în legătură cu planurile de elaborare a
metodologiilor, a sistemelor de indicatori, a nomenclatoarelor şi
clasificărilor utilizate în Sistemul Statistic Naţional;
d) dezbate şi formulează recomandări asupra tuturor planurilor de organizare
şi desfăşurare a cercetărilor statistice de importanţă naţională, elaborate în
cadrul Sistemului Statistic Naţional;
e) dezbate şi formulează recomandări asupra perfecţionării instrumentelor şi
mecanismelor de implementare a principiilor de funcţionare a Sistemului
Statistic Naţional;
f)

dezbate, formulează recomandări şi avizează proiectele de acte normative
care privesc Sistemul Statistic Naţional;

g) semnalează şi dezbate disfuncţionalităţile din cadrul Sistemului Statistic
Naţional şi formulează recomandări pentru prevenirea şi corectarea
acestora.
Obiectivul raportului de activitate al CSN pentru anul 2014 îl constituie
examinarea activităţilor desfăşurate de acesta.
Consiliul s-a reunit în anul 2014 în 3 sedinţe plenare în cadrul cărora s-au discutat
şi avizat:

- Dezbaterea şi adoptarea Raportului de activitate al INS pentru anul 2013 şi
Raportul de activitate al Consiliului Statistic Naţional;
- Orientări privind comunicarea INS;
- Informare privind a doua rundă de evaluare a activităţii INS de tip Peer
Review, realizată de Eurostat;
- Informare privind statisticile demografice;
- Dezbaterea şi avizarea Programului Statistic Naţional Anual 2015;
- Dezbaterea şi avizarea Strategiei Sistemului Statistic Naţional 2014-2020;
- Dezbaterea proiectului de lege privind Statistica Demografică;
- Stadiul şi măsuri viitoare privind comunicatele de presă şi publicaţiile;
- Implicaţiile ESA 2010 asupra Conturilor Naţionale.
În calitatea sa de coordonator al Sistemului Statistic Naţional, Consiliul Naţional
Statistic şi-a propus ca în anul 2015 să îşi intensifice activităţile prin prioritizarea
obiectivelor şi sarcinilor, pentru a satisface într-o măsură cât mai mare nevoile
societăţii statistice.
Pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea în viitor a statisticilor, în strânsă corelare cu
normele şi standardele Uniunii Europene şi pentru ameliorarea metodelor şi a
procedurilor statistice menite să conducă la o utilizare eficientă şi complexă a
instrumentelor statistice, CSN îi revine sarcina de a se implica mai mult în
activităţile Institutului Naţional de Statistică.
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