


Despre statisticile oficiale

Institutul Naţional de Statistică este principalul producător de date statistice oficiale ale 
ţării, având rolul de coordonator al Sistemului Statistic Naţional.

MISIUNE:

Produce statistici oficiale în toate domeniile economice şi sociale pentru utilizatorii

de toate tipurile, prin culegerea, prelucrarea şi diseminarea datelor relevante, 

precise, coerente, oportune şi accesibile. 



ATRIBUŢII:

 organizează şi conduce cercetările statistice referitoare la fenomenele şi 

procesele economico-sociale;

 elaborează studii şi analize pentru caracterizarea evoluţiei economico-sociale;

 desfaşoară activităţi de cercetare ştiintifică în domeniul statisticii;

 asigură compatibilitatea sistemului statistic naţional cu sistemele statistice 

utilizate de organismele internaţionale 

etc.



Domeniile statisticii oficiale

1 POPULAŢIE 12 ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE

2 PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ 13 AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ

3 VENITURILE, CHELTUIELILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI 14 ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII

4 LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI PUBLICE 15 INDUSTRIE ŞI CONSTRUCŢII

5 SECURITATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 16 TRANSPORTURI, POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII

6 SĂNĂTATE 17 COMERŢ INTERNAŢIONAL CU BUNURI

7 EDUCAŢIE 18 COMERŢ INTERIOR ŞI SERVICII DE PIAŢĂ

8 CULTURĂ ŞI SPORT 19 TURISM

9 PREŢURI 20 FINANŢE

10 CONTURI NAŢIONALE 21 JUSTIŢIE

11 INVESTIŢII ŞI IMOBILIZĂRI CORPORALE 22 STATISTICA  INTERNAŢIONALĂ



Surse de date

 Cercetări statistice

exhaustive (RPL, cercetarea statistică în unităţile de învăţământ etc.)

selective  (ABF, AMIGO, LV, UNICA etc.)

 Surse administrative 

 Mixte (statistice + administrative)



Periodicitatea statisticilor oficiale

Are în vedere natura fenomenelor economico-sociale pe care le caracterizează, 
dar şi cerinţele utilizatorilor.

 infra-anuală 

 anuală (calitatea vieţii – ACAV, cercetare – ACD etc.)

 cu periodicitate mai mare (educaţia adulţilor -AES, protecţia socială -FORPRO, 

câştigurile salariale –SCS etc.)

lunar: indicatori pe termen scurt în industrie (STS), statistica 
preţurilor etc. 

trim.: forţa de muncă - AMIGO, veniturile, cheltuielile şi consumul 
populaţiei –ABF, investiţii, PIB etc.)



Forme de diseminare a statisticilor oficiale

• comunicate de presă
• baza de date TEMPO (http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro)

• publicaţii
în format electronic

PDF/doc-xls

• conferinţe şi workshop-uri
• acces la microdate
• statisticile produse de INS sunt diseminate şi către organizaţiile internaţionale şi încărcate 
în bazele de date ale acestora (EUROSTAT, BIM, UN-Divizia de statistică, OECD, FAO etc.)

Dedicate unui anumit domeniu

De sinteză (Anuarul Statistic al României, România în cifre, Tendinţe 

sociale, Statistica Teritoriala etc.) 

http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro


TEMPO                                  Publicaţii electronice



 INS este principalul furnizor de informaţii care permit 

evaluarea mărimii, caracteristicilor şi tendinţelor 

fenomenelor economico-sociale din România care au 

impact asupra condiţiilor de viaţă ale populaţiei.

 INS are un rol important în diagnosticarea şi 

monitorizarea stării naţiunii

CONCLUZII



Mulţumim pentru atenţie!


