Diseminarea datelor şi informaţiilor

Două publicaţii statistice de
sinteză ale INS
- ELABORARE ŞI DISEMINARE*
La Institutul Naţional de Statistică (INS) au fost editate, în
primele patru luni din acest an, 60 de publicaţii oferite tuturor categoriilor de
utilizatori de date şi informaţii statistice. Elaborate de colective de specialişti,
în publicaţiile INS sunt prezentate date şi informaţii oficiale care reflectă
prin conţinutul lor starea şi evoluţia fenomenelor şi proceselor economice şi
sociale pe ansamblul ţării şi la nivelul unităţilor teritoriale.
Facem referire la două din cele mai importante şi cuprinzătoare
publicaţii: Anuarul Statistic al României şi Statistica teritorială - Repere
economice şi sociale regionale.
ANUARUL STATISTIC AL ROMÂNIEI
În Anuarul Statistic, una dintre cele mai valoroase
publicaţii de sinteză, lucrare de referinţă a INS,
seriile de date se referă la anii 2004 – 2008.
„Ediţia 2009 prezintă îmbunătăţiri de formă
şi conţinut care îi conferă motive în plus de
atracţie”, subliniază în Cuvânt înainte, prof.
univ. dr. Vergil VOINEAGU, preşedintele
Institutului Naţional de Statistică.
Cu privire la conţinut, remarcăm că prin
recenta ediţie s-a realizat, pentru prima dată, o
interesantă şi completă incursiune în istoria
Anuarului Statistic. Sunt prezentate informaţii şi
date calendaristice privind începuturile anuarelor
statistice; viziuni de factură modernă; aspecte de
discontinuitate, dificultăţi, frustrări; stabilitate relativă; paşi înainte...; Anuarul
Statistic în regres; reluarea tradiţiei; Anuarul Statistic pe coordonatele alinierii
la standardele internaţionale; scurte concluzii asupra Anuarului Statistic.
Ediţia 2009 cuprinde totodată o necesară şi utilă Notă metodologică
generală în care se pune accentul atât pe cadrul legal al activităţii statistice din
ţara noastră şi sursele de date statistice, cât şi pe unele din prevederile Programului
Statistic Naţional Anual; pe modul de organizare al cercetărilor statistice exhaustive
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şi al cercetărilor prin sondaj, se menţionează importanţa surselor administrative
primite de la organismele administraţiei publice şi non-guvernamentale; sfera de
cuprindere a datelor, mărimile statistice folosite; unităţile de observare şi unităţile
de raportare; clasificările şi nomenclatoarele utilizate. Sunt făcute precizări cu
privire la gruparea datelor statistice pe unităţile administrativ-teritoriale, pe
unităţile non-administrative, cât şi referitor la denominarea monedei naţionale a
României (de la 1 iulie 2005).
Structurat pe 23 de capitole, din anuar rezultă seriile de date, cât şi
informaţii pe categorii de indicatori. Ne referim la: geografie, meteorologie şi
mediu înconjurător; populaţie, piaţa forţei de muncă; veniturile, cheltuielile şi
consumul populaţiei; locuinţe şi utilităţi publice, securitate şi asistenţă socială,
sănătate, educaţie; cultură şi sport; preţuri, Conturi Naţionale; investiţii şi
imobilizări corporale; ştiinţă, tehnologie şi inovare; agricultură şi silvicultură;
activitatea întreprinderilor; industrie şi construcţii; transporturi, poştă şi
telecomunicaţii; comerţ internaţional; comerţ interior şi servicii de piaţă;
turism, finanţe, justiţie, statistică internaţională.
Publicaţia, format A4 carte suport hârtie, cuprinde un număr de 1.080
de pagini.
Anuarul Statistic al României, publicaţie editată de INS, poate fi
procurat şi în format electronic (suport CD).
STATISTICĂ TERITORIALĂ –
REPERE ECONOMICE ŞI SOCIALE REGIONALE / ediţia 2010
Volumul apărut recent în format A4 carte
cuprinde 21 de capitole (672 pagini), fiind
valorificat (sub această formă) un important
şi valoros fond de date statistice pe cele patru
Macroregiuni, opt Regiuni de dezvoltare (NordVest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Bucureşti-Ilfov,
Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia şi Vest), cât şi
pe fiecare din judeţele componente.
Prezentarea, în continuare, a datelor în
structură teritorială, într-o gamă diversificată
de indicatori, pe Macroregiuni şi Regiuni de
dezvoltare (ca unităţi non-administrative), şi pe
Judeţe (unităţi administrative) trebuie apreciată
din multiple puncte de vedere, contribuind la
îmbunătăţirea analizelor şi studiilor efectuate.
Este important de reamintit şi reţinut că Macroregiunile s-au constituit
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conform prevederilor Legii nr. 315/2004 privind stabilirea nomenclatorului
unităţilor teritoriale statistice din România, şi a cerinţelor Regulamentului CR
nr. 1059/2003 al Parlamentului şi al Consiliului European privind stabilirea
unui nomenclator comun al unităţilor teritoriale de statistică NUTS (Jurnalul
Oficial al UE, nr. 154/2003).
În volumul Statistică teritorială, datele şi informaţiile prezentate se
referă la: organizarea administrativă a teritoriului, populaţie, forţă de muncă,
veniturile populaţiei, cheltuielile şi consumul populaţiei, locuinţe şi utilităţi
publice, protecţia socială a şomerilor, asigurări sociale, sănătate, cultură,
sport, Conturi Naţionale, cercetare-dezvoltare, inovare în industrie şi servicii,
agricultură, silvicultură, activitatea întreprinderilor, transporturi, poştă şi
telecomunicaţii, turism, justiţie.
Seriile de date pentru fiecare domeniu, potrivit specificului, se referă
la anul 2000, precum şi la perioada 2005-2008 cu evidenţierea fiecărui an
în parte. Este de apreciat că publicaţia Statistică teritorială cuprinde utile
şi necesare precizări metodologice cu privire la conţinutul indicatorilor şi la
sursa datelor, fiind menţionate cercetările statistice organizate de INS pentru
asigurarea elaborării şi definitivării publicaţiei.
Potrivit atribuţiilor prevăzute în Legea organizării şi funcţionării
statisticii oficiale în România (Legea nr. 226/2009), este remarcabil că la
Institutul Naţional de Statistică se desfăşoară permanent, printre altele, o
complexă activitate de redactare şi diseminare a publicaţiilor, lucrări actualizate
cu date şi informaţii solicitate de diferiţi utilizatori. Este suficient să ne referim
ca exemplu, la cele două publicaţii prin care se oferă posibilitatea extinderii
comparaţiilor şi analizării cu obiectivitate a stării şi evoluţiei fenomenelor
economico-sociale, prin sistemul de indicatori existenţi, prezentaţi atât în
spaţiu (la nivelul unităţilor teritoriale), cât şi în timp (anual şi alte perioade).
***
Desfăşurându-ne, de-a lungul anilor, activitatea profesională ca
economişti-statisticieni la unităţile teritoriale de statistică, şi în Instituţia
Centrală, remarcăm preocuparea şi dorinţa colectivelor de specialişti, a
conducerii INS pentru elaborarea şi diseminarea sub formă de publicaţii
statistice a datelor şi informaţiilor, respectând principiile fundamentale pe
care se bazează statistica oficială: independenţă profesională, autoritate în
materie de culegere a datelor, adecvarea resurselor, angajament privind calitatea
în statistici, confidenţialitate, imparţialitate şi obiectivitate, metodologie solidă,
proceduri statistice adecvate, răspuns adecvat pentru respondenţi, eficienţă
sub raportul costurilor, relevanţă, credibilitate, promptitudine şi punctualitate,
coerenţă, comparabilitate şi claritate.
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Din programele existente rezultă că în lunile care urmează din 2010
la Institutul Naţional de Statistică se va desfăşura, de asemenea, o activitate
intensă pentru elaborarea unui important număr de publicaţii din diferite
domenii de activitate, inclusiv la nivelul direcţiilor teritoriale de statistică
(publicaţii de sinteză) fiind oferită utilizatorilor şi o diversitate de servicii
furnizând informaţii din bazele de date statistice. Facem referire - în principal
- la Baza de date a populaţiei şi a fenomenelor demografice, Baza de date
la nivel de localitate (BDL), Baza de date la nivel de judeţ (BDJ), Baza de
date de comerţ exterior (BEX) şi Baza de date de producţie fizică industrială
(PFIND), la Registre şi Clasificări.
Notă
* Titlul publicaţiilor, datele de apariţie, posibilităţile de contractare (procurare) şi
diverse alte informaţii se regăsesc în Catalogul 2010 şi Oferta de publicaţii ale INS.
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