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6-8 noiembrie 2016: Vizita de studiu ǀ GESIS – Leibniz 

Institute for the Social Sciences, Köln 

 

În perioada 6-8 noiembrie 2016, a avut loc a cincea și ultima vizită de studiu din 

cadrul proiectului, care a fost organizată la Köln, la Institutul Leibnitz pentru 

Științe Sociale (Gesis). 
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Cei 5 reprezentanți ai SGG și SNSPA prezenți la Köln s-au întors cu câteva lecții 

învățate și bune practici pentru proiect, care merită menționate: 

Institutul Leibnitz pentru Științe Sociale (Gesis) furnizează informații statistice 

relevante pentru diverse tipuri de publicuri țintă, deopotrivă din zonă 

guvernamentală, cât și nonguvernamentală. Datele sunt utilizate la nivel 

regional, național, cât și internațional. Arhiva de baze de date a Institutului a 

înregistrat mai mult de 50.000 transmisii de date la nivelul anului 2015 - 

dovadă a popularității și utilității agregatorului de date. Principalele portale de 

date ale Gesis sunt:  

o DBK- regăsirea de informații statistice relevante  

o ZACAT-  permite descărcare de fișiere de date 

o HISTAT- analize online a datelor statistice. 

 

Baza de date Gesis conține peste 5.000 de studii care pot fi descărcate, precum 

Eurobarometre, Barometre Politice ș.a. Datele statistice de tip metadata sunt 

cuprinse în cadrul bazei de date a Gesis începând cu anii 1960.  

Există în cadrul Gesis un sistem intitulat SIMon (de monitorizare a indicatorilor 

sociali) care este cel mai apropiat în termeni conceptuali de modelul care 

urmează să fie abordat în cadrul proiectului Starea Națiunii 

 

Gesis nu își asumă responsabilitatea interpretării rezultatelor statistice 

cuprinse în cadrul bazelor de date proprii, sub forma unor analize. Sunt 
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utilizate în unele situații și interpretări statistice de bază: regresii, corelații, 

calcule de dispersii (prezentate sub formă numerică și de grafice). 

Filosofia Gesis implică existența a unui număr de câteva mii de indicatori (în 

baza lor de date sunt introduşi în permanență noi tipuri de indicatori), iar 

utilizatorul - cel ce realizează analiza - este cel care selectează și nivelul de 

importanță a parametrului respectiv. 

Interpretarea datelor statistice furnizate de către Gesis (sub forma unor analize 

detaliate pe domenii) se realizează de către organisme terțe publice sau 

private (de cele mai multe ori contra-cost). 

 

Tipurile de statistici cel mai utilizate de către beneficiarii datelor furnizate de 

către Gesis (în termeni de frecvența cea mai ridicată de utilizare) sunt folosite 

în domeniile cercetării și educației. În funcție de domeniul de interes abordat, 

între 30%-70% dintre transferurile de date din baza de date Gesis sunt către 

beneficiari din alte țări 

 

Există disponibilitatea din partea germană de a semna un acord de parteneriat 

cu partea română, pentru a putea transfera în regim gratuit datele cuprinse în 

baza de date a Gesis (în format metadata) către baza de date elaborate în 

cadrul proiectului Starea Națiunii. 

 

 

 


