


Scopul proiectului este de a dezvolta și a introduce la nivelul 
Secretariatului General al Guvernului un agregator de date 

statistice multidisciplinare, care va avea ca principal beneficiu 
fundamentarea riguroasă și obiectivă  a proceselor decizionale și 

a documentelor strategice elaborate în administrația publică.  



Informații generale 

• Sursa de finanțare: POCA, AXA 1, IP 1 

• Valoarea totală a proiectului: 16.475.774,00 lei 

• Cofinanțarea prin FSE: 13.844.922,41 lei (84,032%) 

• Perioada de implementare: 7.04.2016 – 7.04.2019 

 



Obiectivele proiectului 
 

1. Crearea unui sistem coerent de 100 de indicatori relevanți pentru măsurarea nivelului de 
dezvoltare al României.  

2. Construirea agregatorului de date online Starea Națiunii -  o bază de date online care va 
integra date statistice colectate începând cu 1990 de diverse instituții (date publice disponibile 
pentru perioada 1990 – 2015 și ulterior).  

3. Generarea periodică de date sociologice privind percepția publică (barometre de opinie). 

4. Întărirea capacităţii instituţionale a SGG și realizarea unui proiect de politică publică pentru 
utilizarea datelor de cercetare în fundamentarea politicilor publice. 

5. Implementarea unui program de formare adresat personalului din administrația locală și 
centrală ca viitori utilizatori ai agregatorului de date online Starea Națiunii.  



Rezultatele proiectului 
Rezultat Luna de start Luna de final 

1. Sistem de indicatori socio-economici pentru 

fundamentarea deciziilor politice și metodologie de 

măsurare a indicatorilor (un singur document-rezultat) 

aprilie 2016 februare 2017 

2. Agregator de date statistice Starea Națiunii (baza de 

date cu date socio-economice agregate si sintetizate 

(date publice disponibile) 

septembrie 2016 februarie 2019 

3. Date colectate privind percepția publică (barometre 

ale opiniei publice implementate periodic) 

mai 2016 martie 2019 

4. Proiect de politică publică referitor la agregator aprilie 2018 august 2018 



Domenii de referinţă şi indicatori 

          Domeniul  
             va cuprinde  

 
care vor apărea pe interfaţa Agregatorului la adresa www.starea-natiunii.ro 

mai multe subdomenii  
 10-15 indicatori principali 
 

Indicatori: 
 obiectivi: observabili, cuantificabili de o terță parte, conform raportărilor 

primite de la diferite instituții 

 de percepție: care vizează percepțiile, atitudinile și experiențele 

cetățenilor; cuantificabili numai prin implementarea unor sondaje de opinie 
pe teme specifice și relevante pentru sistemul de indicatori 

12 DOMENII 

DEZVOLTAREA  

http://www.starea-natiunii.ro/
http://www.starea-natiunii.ro/
http://www.starea-natiunii.ro/




Justificarea alegerii celor 12 domenii 
 
Cele 12 domenii au fost alese în urma consultării literaturii de specialitate, a 
vizitelor de studiu efectuate la instituții prestigioase din Europa (exemplu 
Eurostat, Comisia Europeană, GESIS), cu un accent deosebit asupra punctării 
domeniilor-cheie de dezvoltare a României. 
 
Analiza indicatorilor aferenți acestor 12 domenii-cheie de dezvoltare va permite 
fundamentarea deciziilor și a politicilor publice pe date concrete (obiectivul 
principal al acestui proiect). 
 



DOMENII 

(1) Demografie, calitatea vieții, piața de muncă 
(2) Dezvoltare economică și infrastructură 
(3) Finanțe. Capital financiar 
(4) Energie și resurse naturale 
(5) Agricultură. Hrană și securitate alimentară 
(6) Guvernare. Capital social 
(7) Mediu. Dezvoltare sustenabilă 
(8) Sănătate 
(9) Educație și cultură 
(10) Cercetare, tehnologie, inovare 
(11) Mediul european și global al dezvoltării (domeniu experimental) 
(12) Securitate națională, ordine publică, apărare cibernetică (domeniu 
experimental) 
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Valoarea adăugată și elemente de noutate aduse de proiect (1) 
  

• egalizarea competențelor referitoare la utilizarea datelor statistice în formularea 
politicilor publice. Cifrele  pot mistifica realitatea. Instituțiile internaționale 
generează date complexe și cu un grad înalt de sofisticare, însă guvernele naționale 
nu dețin expertiza necesară pentru a propune propriile date. Este esențială formarea 
specialiștilor din sectorul guvernamental în utilizarea datelor în procesele de 
formulare a politicilor și luare a deciziilor;  

• orientare spre progres - agregatorul măsoară gradul de realizare/materializare a 
diferitelor obiective, strategii; 



Valoarea adăugată și elemente de noutate aduse de proiect (2) 
 

• instrument de europenizare: îmbunătățește poziționare României în statistica 
europeană; proiectul nu este in competitie cu instituții internaționale (OECD, WB 
etc) și nici cu INS;  

• unicitatea sursei: proiectul SIPOCA 11 este important pentru că agregă date din 
diferite surse; de cele mai multe ori, utilizatorii nu au acces la date pentru că nu 
cunosc sursele;  

• crește nivelul de conștientizare cu privire la policitile bazate pe dovezi - motiv 
pentru care proiectul promovează o abordare centrată pe comunicare (sociologia 
este subsumată comunicării);    
 

 
 



Valoarea adăugată și elemente de noutate aduse de proiect (3) 
 
• abordare normativă: analizele sunt la fel de importante ca datele agregate; analizele 

creează valoare adăugată prin realizarea de asocieri, relații și corelații între diferiți 
indicatori și chiar între dimensiuni diferite; 

 
• monitorizează progresul  realizat in diverse domenii şi marchează paşii făcuţi în procesul 

de modernizare a  proceselor de ansamblare a acestor date, astfel încât să să 
prefigureze anumite tendinţe de evoluţie (post-implementare);  

 
• agregatorul are menirea de a reduce complexitatea, fără, însă, a simplifica realitatea.  

 



 

www.starea-natiunii.ro  

 

Contact: info@starea-natiunii.ro  
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