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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Programului cercetãrilor statistice în anul 2000
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 7 din Ordonanþa Guvernului nr. 9/1992 privind
organizarea statisticii publice, aprobatã prin Legea nr. 11/1994, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Programul cercetãrilor statistice în
anul 2000 al Comisiei Naþionale pentru Statisticã, prevãzut
în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ (1) Pentru culegerea datelor din gospodãriile
populaþiei ºi din întreprinderile cuprinse în cercetãrile statistice Comisia Naþionalã pentru Statisticã utilizeazã agenþi
statistici în calitate de colaboratori ºi/sau contracteazã servicii specializate în realizarea unor astfel de activitãþi, în
condiþiile legii.

(2) În categoria agenþilor statistici intrã anchetatorii sociali, precum ºi gospodãriile populaþiei, în cazul în care acestea constituie unitãþi de observare statisticã.
Art. 3. Ñ Realizarea Programului cercetãrilor statistice în
anul 2000 se finanþeazã din bugetul Comisiei Naþionale
pentru Statisticã alocat prin Legea bugetului de stat pe
anul 2000 nr. 76/2000.

p. PRIM-MINISTRU,

MIRCEA CIUMARA
Contrasemneazã:
p. Preºedintele Comisiei Naþionale pentru Statisticã,
Constantin Chirca
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Norica Nicolai,
secretar de stat
Bucureºti, 4 august 2000.
Nr. 654.
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ANEXÃ

COMISIA NAÞIONALÃ PENTRU STATISTICÃ

PROGRAMUL CERCETÃRILOR STATISTICE ÎN ANUL 2000
Programul cercetãrilor statistice a fost structurat în cinci pãrþi, în scopul conturãrii unei imagini mai cuprinzãtoare asupra activitãþilor desfãºurate de Comisia Naþionalã pentru Statisticã. În prima parte sunt prezentate cercetãrile statistice privind
evoluþia economico-socialã a României, iar cea de-a doua parte conþine, în ordine cronologicã, lucrãrile destinate utilizatorilor
interni, prin care sunt valorificate datele obþinute, pe de o parte, din cercetãri statistice ºi, pe de altã parte, cele preluate din surse
administrative. În acelaºi capitol, pe lângã lucrãrile cu date statistice care sunt transmise organismelor internaþionale, au fost
incluse ºi activitãþile de cooperare internã ºi internaþionalã ale Comisiei Naþionale pentru Statisticã. Partea a treia cuprinde
lucrãrile de cercetare ºi proiectare statisticã, atât cele finanþate integral de la bugetul de stat, cât ºi cele cu finanþare parþialã prin
programele PHARE. Partea a patra regrupeazã publicaþiile periodice editate de Comisia Naþionalã pentru Statisticã în limbile
românã ºi englezã, iar în partea a cincea este prezentat succint aportul Comisiei Naþionale pentru Statisticã la centralizarea rezultatelor alegerilor locale, parlamentare ºi prezidenþiale.

I. CERCETÃRI STATISTICE PRIVIND EVOLUÞIA ECONOMICO-SOCIALÃ A ROMÂNIEI
I.A. CERCETÃRI STATISTICE ANUALE

Nr.
crt.

Simbolul

Denumirea cercetãrii statistice

Statistica agriculturii, silviculturii ºi mediului
I.A.1.
I.A.2.

ASAGR
AGR.1A

I.A.3.

AGR.1B

I.A.4.
I.A.5.
I.A.6.
I.A.7.
I.A.8.
I.A.9.

AGR.1C
AGR.1E
AGR.1F
AGR.2a
AGR.2b
AGR.3

I.A.10.
I.A.11.
I.A.12.
I.A.13.
I.A.14.

AGR.4
AGR.5
AGR.6b
AGR.7
PPA

I.A.15. R.AGR.1
I.A.16. R.AGR.2
I.A.17.
I.A.18.
I.A.19.
I.A.20.

SST
SILV.1
SILV.2
SILV.3

I.A.21. SILV.4
I.A.22. PMI.FILA1

1)

Ancheta statisticã structuralã în agriculturã Ñ 2000
Activitatea societãþilor comerciale agricole, a staþiunilor didactice ºi unitãþilor de cercetare ºi producþie
agricolã, în anul 1999
Activitatea societãþilor comerciale de servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii ºi protecþie
fitosanitarã, în anul 1999
Activitatea societãþilor agricole înfiinþate potrivit Legii nr. 36/1991, în anul 1999
Activitatea unitãþilor prestatoare de servicii de ameliorare ºi reproducþie în zootehnie, în anul 1999
Activitatea unitãþilor prestatoare de servicii de îmbunãtãþiri funciare, în anul 1999
Suprafaþa productivã de primãvarã, în anul 2000
Suprafaþa recoltatã ºi producþia obþinutã în toamna anului 1999
Suprafaþa recoltatã ºi producþia obþinutã în vara anului 2000 ºi suprafaþa însãmânþatã cu culturi succesive ºi duble
Suprafaþa ºi producþia serelor, în anul 1999
Aplicarea mãsurilor agrotehnice, plantãri ºi defriºãri de vii ºi pomi, în anul 1999
Efectivele de animale domestice, producþia animalã ºi consumul de furaje, în anul 1999
Suprafaþa ºi valoarea principalelor lucrãri agricole efectuate în vara ºi toamna anului 1999
Preluãri de produse agricole în vederea comercializãrii ºi prelucrãrii de la 1 ianuarie pânã la sfârºitul
trimestrului IV 1999
Numãrul poziþiilor înscrise în Registrul agricol, efectivul de animale, balanþa efectivului de animale ºi
producþia animalã, în anul 1999
Utilaje, instalaþii agricole ºi mijloace de transport existente în gospodãriile populaþiei la începutul anului
2000
Situaþia statisticã a terenurilor la 31 decembrie 1999
Fondul forestier naþional, în anul 1999
Producþia unitãþii silvice, în anul 1999
Masa lemnoasã pusã în circuitul economic ºi suprafaþa din fondul forestier parcursã cu tãieri, în anul
1999
Lucrãri de regenerare a pãdurilor, executate în fondul forestier, pe terenuri degradate ºi pe alte
terenuri din afara fondului forestier, în anul 1999
Calitatea aerului, în anul 19991)

În colaborare cu Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.
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Nr.
crt.

Simbolul
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Denumirea cercetãrii statistice

Statistica întreprinderilor
I.A.2.3 ASI
I.A.24. IND1A
I.A.25. IND1AÑ
Anexã
I.A.26. MET
I.A.27. P
I.A.28 CEM
I.A.29. E01
I.A.30. E02
I.A.31. E03
I.A.32. LOC1
I.A.33. LOC2
I.A.34. TURISM1B
I.A.35. FF4ÑAERIAN
I.A.36. FF4ÑCÃI
NAVIGABILE
INTERNE
I.A.37. FF4ÑCF
I.A.38. FF4Ñ
CONDUCTE
MAGISTRALE
I.A.39. FF4ÑMARITIM
I.A.40. FF5
I.A.41. TR3
I.A.42. POªTÃ
I.A.43. RTV
I.A.44. TC
I.A.45. CD
I.A.46. CD-A
I.A.47. CDÑuniv.
I.A.48. AC
I.A.49. GN
I.A.50. SO

Anchete structurale în întreprinderi
Producþia fizicã industrialã, în anul 1999
Producþia fizicã industrialã realizatã în subunitãþi, în anul 1999
Activitatea sectorului metalurgic, în anul 1999
Produse petroliere rezultate din prelucrarea þiþeiului, în anul 1999
Resurse ºi consumul de energie electricã, termicã, combustibil, carburanþi ºi lubrifianþi, în anul 1999
Resursele energetice ºi utilizarea acestora, în anul 1999
Producerea de energie electricã ºi energie termicã, în anul 1999
Producerea de energie electricã ºi energie termicã în centrale nuclearo-electrice, în anul 1999
Locuinþe terminate, în anul 1999
Modificãri ale fondului de locuinþe, în anul 1999
Capacitatea de cazare turisticã existentã la 31 iulie 2000
Mijloace de transport aerian, la 31 decembrie 1999
Mijloace de transport fluviale ºi pe cãi navigabile interioare, la 31 decembrie 1999

Infrastructura ºi mijloacele de transport feroviar, la 31 decembrie 1999
Conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere ºi gazelor, la 31 decembrie 1999

Mijloace de transport maritim, la 31 decembrie 1999
Drumuri naþionale, judeþene ºi comunale, la 31 decembrie 1999
Vehicule înmatriculate ºi accidente de circulaþie rutierã, în anul 1999
Activitãþile ºi mijloacele de poºtã, în anul 1999
Activitãþile ºi mijloacele de radiocomunicaþii, în anul 1999
Activitãþile ºi mijloacele de telefonie-telegrafie, în anul 1999
Activitatea de cercetare-dezvoltare în unitãþi specializate, în anul 1999
Activitatea de cercetare-dezvoltare în alte unitãþi decât cele specializate, în anul 1999
Activitatea de cercetare-dezvoltare în învãþãmântul superior ºi în clinici universitare, în anul 1999
Alimentarea cu apã, canalizarea, salubritatea ºi distribuirea energiei termice, în anul 1999
Distribuirea gazelor naturale, în anul 1999
Strãzile orãºeneºti, la 31 decembrie 1999

Statistica preþurilor
I.A.51. PREÞÑEN

Preþurile produselor energetice, în anul 1999

Statistica socialã
I.A.52. PENSII
I.A.53. S2
I.A.54. S3
I.A.55.
I.A.56.
I.A.57.
I.A.58.

SC
SC
SC
SC

1.1
2.1
2.2
3.1

I.A.59.
I.A.60.
I.A.61.
I.A.62.

SC
SC
SC
SC

4.1
4.2
5.1a
5.1b

Numãrul pensionarilor ºi fondul de pensii
Repartizarea salariaþilor pe grupe de salarii ºi salariile pe ocupaþii, în luna octombrie 2000
Numãrul salariaþilor ºi cheltuielile unitãþilor cu forþa de muncã, pe activitãþi ºi categorii de salariaþi, în
anul 1999
Învãþãmântul preºcolar (preprimar) la începutul anului ºcolar 1999Ñ2000
Învãþãmântul primar (de gradul I) ºi gimnazial (secundar Ñ ciclul I) la începutul anului ºcolar 1999Ñ2000
Învãþãmântul primar (de gradul I) ºi gimnazial (secundar Ñ ciclul I) la sfârºitul anului ºcolar 1999Ñ2000
Învãþãmântul special (primar ºi gimnazial) la începutul anului ºcolar 1999Ñ2000 ºi rezultatele la
învãþãturã la sfârºitul anului ºcolar 1999Ñ2000
Învãþãmântul liceal (secundar Ñ ciclul II) la începutul anului ºcolar 1999Ñ2000
Învãþãmântul liceal (secundar Ñ ciclul II) la sfârºitul anului ºcolar 1999Ñ2000
Învãþãmântul profesional ºi de ucenici (secundar Ñ ciclul II) la începutul anului ºcolar 1999Ñ2000
Învãþãmântul postliceal ºi de maiºtri la începutul anului ºcolar 1999Ñ2000
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Nr.
crt.

I.A.63.
I.A.64.
I.A.65.
I.A.66.
I.A.67.
I.A.68.
I.A.69.
I.A.70.
I.A.71.
I.A.72.
I.A.73.
I.A.74.
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Simbolul

SC 5.2a
SC 5.2b
SC 6.1
SC 6.2
SAN 1
SAN 2
CULT 1
CULT 2
.ULT 3
CULT 4
CULT 5
LCS

Denumirea cercetãrii statistice

Învãþãmântul profesional ºi de ucenici (secundar Ñ ciclul II) la sfârºitul anului ºcolar 1999Ñ2000
Învãþãmântul postliceal ºi de maiºtri la sfârºitul anului ºcolar 1999Ñ2000
Învãþãmântul universitar (gradul III) la începutul anului ºcolar 1999Ñ2000
Învãþãmântul universitar (gradul III) la sfârºitul anului ºcolar 1999Ñ2000
Reþeaua ºi activitatea unitãþilor sanitare publice
Reþeaua ºi activitatea unitãþilor sanitare particulare
Biblioteci naþionale ºi universitare
Activitatea bibliotecilor
Activitatea muzeelor ºi instituþiilor asimilate
Activitatea teatrelor ºi instituþiilor asimilate
Activitatea editurilor (ziare ºi reviste)
Situaþia statisticã a copiilor sub 14 ani care locuiesc în unitãþi de tip internat ºi care au domiciliul în
alte localitãþi

I.B. CERCETÃRI STATISTICE INFRAANUALE
Nr.
crt.

Simbolul

Denumirea cercetãrii statistice

Periodicitatea

Statistica agriculturii, silviculturii ºi mediului
I.B.1.

PPT

I.B.2.
I.B.3.

AGR.6a
PPA

Preþurile produselor agroalimentare vândute de producãtorii agricoli particulari
ºi asociaþii ale acestora, în piaþa reprezentativã din localitatea ....................,
în luna .................... 2000
Efectivele de animale ºi producþia animalã, în luna .................... 2000
Preluãri de produse agricole în vederea comercializãrii ºi prelucrãrii de la
1 ianuarie pânã la sfârºitul trimestrului .................... 2000

decadal

lunar
trimestrial

Statistica întreprinderilor
I.B.4.
I.B.5.
I.B.6.
I.B.7.

IND1
INDCA
IND1E
ASCAVA

I.B.8.
I.B.9.
I.B.10.
I.B.11.
I.B.12.
I.B.13.
I.B.14.

PSP
INV
CON
LOCÑTR
PREÞÑCON
COMR
PSATPT

I.B.15.

TURISM1A

I.B.16.
I.B.17.
I.B.18.

TURISM2
ASTRM
TAÑTRAFIC
AEROPORT
TR1Ñ
Transportul pe conducte petroliere magistrale, în trimestrul .................... 2000
CONDUCTE
MAGISTRALE

I.B.19.

Producþia fizicã industrialã, în luna .................... 2000
Cifra de afaceri din unitãþile industriale, în luna .................... 2000
Producþia fizicã de energie electricã ºi energie termicã, în luna ............ 2000
Comerþul cu amãnuntul, vânzarea ºi repararea de autovehicule; repararea
bunurilor personale ºi gospodãreºti, în luna .................... 2000
Servicii de piaþã prestate pentru populaþie, în luna ..................... 2000
Investiþii, în trimestrul..................... 2000
Activitatea de construcþii realizatã în antreprizã, în trimestrul ................ 2000
Construcþii de locuinþe, în perioada 1 ianuarie Ð .......... 2000
Costuri în construcþii
Comerþul cu ridicata, în trimestrul ..................... 2000
Servicii de piaþã prestate pentru agenþii economici ºi servicii de transporturi,
poºtã ºi telecomunicaþii, în trimestrul ..................... 2000
Frecventarea structurilor de primire turistice cu funcþiuni de cazare
turisticã, în trimestrul ..................... 2000
Activitatea agenþilor de turism, în trimestrul .................... 2000
Ancheta statisticã privind transportul rutier de mãrfuri
Traficul de aeroport, în trimestrul .................... 2000

lunar
lunar
lunar
lunar
lunar
trimestrial
trimestrial
trimestrial
trimestrial
trimestrial
trimestrial
trimestrial
trimestrial
trimestrial
trimestrial
trimestrial
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Nr.
crt.

I.B.20.
I.B.21.
I.B.22.
I.B.23.
I.B.24.

I.B.25.
I.B.26.
I.B.27.

Simbolul

TR1-MCF
TR1 AERIAN
TR1 NAVAL
TR.4
TR1 PÑ
TERESTRU
DE
PASAGERI
TR1P-CF
TR2
CD-S

Denumirea cercetãrii statistice

Periodicitatea

Transportul de mãrfuri pe calea feratã, în trimestrul ..................... 2000
Transportul aerian, în trimestrul ..................... 2000
Transportul pe cãi navigabile interne sau maritime, în trimestrul ........... 2000
Înmatriculãri noi ºi radieri definitive de vehicule rutiere, în trimestrul ..... 2000
Transportul terestru de pasageri (exclusiv transportul pe cãi ferate), în
trimestrul .................... 2000

trimestrial
trimestrial
trimestrial
trimestrial
trimestrial

Transportul de pasageri pe calea feratã, în trimestrul .................... 2000
Traficul fluvial sau maritim de mãrfuri prin porturi, în trimestrul .............. 2000
Activitatea de cercetare-dezvoltare în unitãþi specializate, în semestrul I 2000

trimestrial
trimestrial
semestrul I

Statistica comerþului exterior
I.B.28.

COM-E

Exportul/importul realizat de la 1 ianuarie pânã la sfârºitul lunii .............. 2000
.

lunar

Statistica macroeconomicã
I.B.29.
I.B.30.
I.B.31.

A.CON.IND.
A.CON.
CONSTR.
A.CON.COM.

Ancheta de conjuncturã economicã în industria prelucrãtoare
Ancheta de conjuncturã economicã în construcþii

trimestrial
trimestrial

Ancheta de conjuncturã economicã în comerþ

trimestrial

Statistica preþurilor
I.B.32.
I.B.33.

IPC
PREÞÑIND

Ancheta preþurilor de consum al populaþiei
Preþurile producþiei industriale, în anul 2000

lunar
lunar

Statistica socialã
I.B.34.
I.B.35.
I.B.36.
I.B.37.
I.B.38.
I.B.39.
I.B.40.
I.B.41.
I.B.42.
I.B.43.
I.B.44.

S1-operativ
BSD 1
BSD 2
BSD 3
BSD 4
BSD 5
BSD 6
BSD 7
AMIGO
PENSII
AIG

Numãrul mediu al salariaþilor ºi veniturile salariale
Buletin statistic pentru nãscutul viu
Buletin statistic pentru nãscutul mort
Buletin statistic pentru deces
Buletin statistic pentru cãsãtorie
Buletin statistic pentru divorþ
Buletin statistic de anunþare a reºedinþei
Buletin statistic pentru schimbarea domiciliului
Ancheta asupra forþei de muncã în gospodãriile populaþiei Ñ AMIGO
Numãrul pensionarilor ºi fondul de pensii
Ancheta integratã în gospodãrii Ñ AIG

lunar
lunar
lunar
lunar
lunar
lunar
lunar
lunar
trimestrial
trimestrial
semestrial

II. LUCRÃRI STATISTICE ªI STUDII
II.A. LUCRÃRI STATISTICE ªI STUDII ANUALE

Nr.
crt.

Profilul de prelucrare2)

Termenul

total, forme de
proprietate, regiuni,
judeþe

28 ianuarie

Denumirea lucrãrii

Statistica agriculturii, silviculturii ºi mediului
II.A. 1. Producþia culturilor recoltate, în anul 1999 (varã ºi toamnã)

6
Nr.
crt.
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Profilul de prelucrare2)

Denumirea lucrãrii

II.A. 2. Fondul forestier naþional, în anul 1999
II.A. 3. Producþia unitãþilor silvice, în anul 1999
II.A. 4. Masa lemnoasã pusã în circuitul economic, suprafaþa parcursã cu
tãieri, în anul 1999
II.A. 5. Lucrãri de regenerare a pãdurilor
II.A. 6. Efectivele de animale, la 31 decembrie 1999
II.A. 7. Producþia animalã, în anul 1999
II.A. 8. Calitatea aerului, în anul 1999
II.A. 9. Parcul de tractoare ºi principalele maºini agricole, la sfârºitul anului 1999
II.A.10. Balanþa principalelor produse agricole la producãtori, în anul 1999
II.A.11. Valoarea producþiei agricole, în anul 1999
II.A.12. Suprafaþa cultivatã la 15 iunie 2000

Termenul

total, regiuni, judeþe
total
total

28 iunie
28 aprilie
28 aprilie

total
total, forme
proprietate,
judeþe
total, forme
proprietate,
judeþe
localitãþi
total, forme
proprietate,
judeþe
total, forme
proprietate
total, forme
proprietate,
judeþe
total, forme
proprietate,
judeþe

28 aprilie
30 aprilie

de
regiuni,
de
regiuni,

de
regiuni,

30 aprilie
31 mai
19 iunie

de

3 iulie

de
regiuni,

10 iulie

de
regiuni,

31 iulie

Statistica întreprinderilor
II.A.13. Construcþii de locuinþe, în anul 1999
II.A.14. Fondul de locuinþe, la 31 decembrie 1999

II.A.15. Lungimea cãilor de transport, la 31 decembrie 1999
II.A.16. Mijloace de transport, la 31 decembrie 1999
II.A.17. Vehicule înmatriculate ºi accidente de circulaþie rutierã, în anul 1999
II.A.18. Mijloacele ºi activitãþile de poºtã ºi telecomunicaþii, în anul 1999
II.A.19. Activitãþile de utilitate publicã de interes local, în anul 1999
II.A.20. Producþia fizicã industrialã, în anul 1999
II.A.21. Indicii definitivi ai producþiei industriale, în anul 1999
II.A.22. Resurse energetice ºi utilizarea acestora, balanþa energeticã, în anul 1999

II.A.23. Activitatea de cercetare-dezvoltare, în anul 1999
II.A.24. Valoarea producþiei industriale, în anul 1999
II.A.25. Investiþii ºi mijloace fixe puse în funcþiune, în anul 1999

total, medii, regiuni,
judeþe, surse de
finanþare
total, forme de
proprietate, medii,
regiuni, judeþe,
localitãþi
total, regiuni, judeþe,
tipuri de cãi de
transport
total, moduri de
transport
total, regiuni, judeþe,
tipuri de vehicule
total, regiuni, judeþe
total, regiuni, judeþe,
localitãþi
total produs, forme
de proprietate, regiuni,
judeþe, localitãþi
total, activitãþi
total, activitãþi, tipuri
de purtãtori de
energie, tipuri
de consum
total, activitãþi, forme
de proprietate,
categorii de unitãþi
total, activitãþi, forme
de proprietate
total, activitãþi, forme
de proprietate,
surse de finanþare

30 martie
5 aprilie

17 aprilie
19 iunie
19 iunie
22 iunie
30 iunie
28 iulie
1 septembrie
15 septembrie

25 septembrie
27 octombrie
27 octombrie
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Nr.
crt.

Profilul de prelucrare2)

Denumirea lucrãrii

II.A.26. Valoarea lucrãrilor de construcþii, realizatã pe categorii de obiecte ºi
lucrãri, în anul 1999
II.A.27. Comerþul cu amãnuntul ºi cu ridicata, în anul 1999
II.A.28. Servicii de piaþã, în anul 1999
II.A.29. Capacitatea de cazare turisticã existentã la 31 iulie 2000

II.A.30. Evoluþia întreprinderilor mici ºi mijlocii, în semestrul I 2000
II.A.31. Structura întreprinderilor active, în semestrul I 2000

total, forme de
proprietate, moduri
de execuþie
total, activitãþi, forme
de proprietate
total, activitãþi, forme
de proprietate
total, regiuni, judeþe,
tipuri de structuri de
primire, categorii de
confort, zone turistice
total, activitãþi, regiuni
activitãþi, regiuni, clase
de mãrime

Termenul

27 octombrie
27 octombrie
27 octombrie
30 octombrie

18 decembrie
18 decembrie

Statistica macroeconomicã
II.A.32. Produsul intern brut, pe anul 1999 Ñ date estimate
II.A.33. Conturile naþionale, pe anul 1998 Ñ versiunea semidefinitivã
II.A.34. Conturile naþionale, pe anul 1998 Ñ versiunea definitivã
II.A.35. Produsul intern brut, pe anul 1999 Ñ date provizorii

total, activitãþi, forme
de proprietate, utilizãri
finale
total, activitãþi, sectoare
instituþionale
total, activitãþi,
sectoare instituþionale
total, activitãþi, forme
de proprietate,
utilizãri finale

28 februarie
31 august
29 decembrie
29 decembrie

Statistica preþurilor
II.A.36. Indicele preþurilor de consum, în anul 1999
II.A.37. Indicii preþurilor producþiei industriale, în anul 1999
II.A.38. Indicele valorii unitare în comerþul exterior, în anul 1999

nivel agregat,
principalele grupe
de mãrfuri ºi servicii
total industrie,
activitãþi, sectoare
export, import,
principalele secþiuni
ºi grupe de mãrfuri

31 ianuarie

total, regiuni, judeþe
total, regiuni, judeþe,
categorii de pensii
total, medii, regiuni,
judeþe
activitãþi, forme de
proprietate, grupe
de salarii
total, medii, regiuni,
judeþe
total, medii, regiuni,
judeþe
total, medii, regiuni,
judeþe
total, medii, regiuni,
judeþe

28 februarie
27 martie

20 martie
31 octombrie

Statistica socialã
II.A.39. Învãþãmântul la începutul anului ºcolar 1999Ð2000
II.A.40. Numãrul mediu de pensionari, sumele cuvenite drept pensii ºi pensia
medie lunarã, în anul 1999
II.A.41. Nãscuþi morþi, în anul 1999
II.A.42. Repartizarea salariaþilor pe grupe de salarii ºi salariile pe ocupaþii,
în luna octombrie 1999
II.A.43. Proiectarea evoluþiei populaþiei României, în perioada 2000Ð2020
II.A.44. Schimbãri de domiciliu, în anul 1999
II.A.45. Divorþuri, în anul 1999
II.A.46. Cãsãtorii, în anul 1999

29 martie
30 martie
31 martie
17 aprilie
20 aprilie
25 aprilie
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Nr.
crt.

Profilul de prelucrare2)

Denumirea lucrãrii

II.A.47. Stabiliri de reºedinþã la 1 ianuarie 2000
II.A.48.
II.A.49.
II.A.50.
II.A.51.

Activitatea sanitarã, în anul 1999
Activitatea culturalã, în anul 1999
Activitatea bibliotecilor naþionale, publice ºi universitare, în anul 1999
Populaþia la 1 ianuarie 2000

II.A.52. Nãscuþi vii, în anul 1999
II.A.53. Populaþia la 1 ianuarie 2000
II.A.54. Decese, în anul 1999
II.A.55. Tabela de mortalitate 1997Ð1999
II.A.56. Efectivul salariaþilor din economia naþionalã, la 31 decembrie 1999
II.A.57. Numãrul mediu al salariaþilor, fondul de salarii ºi câºtigurile salariale
medii pe activitãþi ale economiei naþionale, în anul 1999
II.A.58. Populaþia dupã starea civilã la 1 ianuarie 2000 (calcul intercensitar)
II.A.59. Contingentul fertil feminin dupã numãrul nãscuþilor vii la 1 ianuarie 2000
(calcul intercensitar)
II.A.60. Costul forþei de muncã, în anul 1999
II.A.61. Balanþa forþei de muncã, în anul 1999
II.A.62. Stabiliri de reºedinþã la 1 iulie 2000
II.A.63. Înzestrarea populaþiei cu bunuri de folosinþã îndelungatã, în anul 1999
II.A.64. Consumul mediu de produse alimentare pe locuitor, în anul 1999
II.A.65. Populaþia la 1 iulie 2000
II.A.66. Populaþia la 1 iulie 2000
II.A.67. Evoluþia mortalitãþii generale ºi infantile, în perioada 1990Ð1999
II.A.68. Învãþãmântul la sfârºitul anului ºcolar 1999Ð2000
2)

Termenul

total, medii, regiuni, 26 aprilie
judeþe
total, regiuni, judeþe 27 aprilie
total, regiuni, judeþe 27 aprilie
total, regiuni, judeþe 27 aprilie
regiuni, judeþe,
3 mai
localitãþi
total, medii, regiuni, 15 mai
judeþe
medii, regiuni, judeþe, 17 mai
vârste, sexe
total, medii, regiuni, 22 mai
judeþe
total, medii, regiuni, 30 mai
judeþe
total, activitãþi, forme 1 iunie
de proprietate, regiuni,
judeþe, sexe
total, activitãþi, forme 30 iunie
de proprietate, regiuni,
judeþe
total, medii, regiuni, 3 iulie
judeþe
total, medii, regiuni, 3 iulie
judeþe
total, activitãþi, forme 31 iulie
de proprietate
total, activitãþi, forme 1 septembrie
de proprietate, regiuni,
judeþe
total, medii, regiuni, 26 septembrie
judeþe
total
2 octombrie
total, produse
20 octombrie
regiuni, judeþe,
1 noiembrie
localitãþi
medii, regiuni, judeþe, 15 noiembrie
vârste, sexe
total, medii, regiuni, 29 decembrie
judeþe, sexe, grupe
de vârstã
total, regiuni, judeþe 29 decembrie

total Ñ total þarã
activitãþi Ñ activitãþi CAEN
medii Ñ medii de rezidenþã (urban, rural)
regiuni Ñ regiuni de dezvoltare

II.B. LUCRÃRI STATISTICE INFRAANUALE

Nr.
crt.

Denumirea lucrãrii

Profilul de prelucrare

Periodicitatea

Termenul3)

Infrastructura statisticã
II.B. 1. Clasificarea activitãþilor din economia naþionalã Ð CAEN
II.B. 2. Clasificarea produselor ºi serviciilor asociate activitãþilor Ñ CPSA
II.B. 3. Nomenclatorul unitãþilor teritorial-administrative Ñ
SIRUTA

activitãþi
produse, servicii

permanent
permanent

29 decembrie
29 decembrie

unitãþi teritorialadministrative

permanent

29 decembrie
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Nr.
crt.

Denumirea lucrãrii

Profilul de prelucrare

II.B. 4. Registrul statistic al întreprinderilor Ñ REGIS
II.B. 5. Baza de date pe localitãþi Ñ BDL

Periodicitatea

permanent
permanent

29 decembrie
29 decembrie

permanent

29 decembrie

permanent
permanent
permanent
permanent

29
29
29
29

II.B.11. Indicii producþiei industriale, în luna.........2000

lunar

L+28

II.B.12.

lunar

L+28

lunar
lunar

L+28
L+37

lunar

L+54

lunar

L+54

lunar

L+54

lunar

L+56

trimestrial

T+45

trimestrial

T+454)

trimestrial

T+50

trimestrial

T+54

trimestrial

T+55

trimestrial

T+60

trimestrial

T+80

II.B. 6. Baza de date pe judeþe Ñ BDJ
II.B. 7.
II.B. 8.
II.B. 9.
II.B.10.

Baza
Baza
Baza
Baza

de
de
de
de

date de comerþ exterior Ñ BEX
sondaj a anchetelor în gospodãrii Ñ EMZOT
sondaj a anchetelor în întreprinderi Ñ BIS
date de serii de timp Ñ TEMPO

unitãþi statistice
unitãþi teritorialadministrative
unitãþi teritorialadministrative
produse/þãri
gospodãrii
întreprinderi
unitãþi statistice

Termenul3)

decembrie
decembrie
decembrie
decembrie

Statistica întreprinderilor

II.B.13.
II.B.14.
II.B.15.

II.B.16.

II.B.17.

II.B.18.
II.B.19.

II.B.20.

II.B.21.

II.B.22.

II.B.23.
II.B.24.

II.B.25.

total, activitãþi,
sectoare
Principalele resurse de energie primarã, în perioada
total, tipuri de
1 ianuarie......2000
resurse
Balanþa energiei electrice, în perioada 1 ianuarie.....2000 total
Producþia principalelor produse industriale, în luna
total, forme de
........2000
proprietate
Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerþul cu
nivel agregat,
amãnuntul (cu excepþia comerþului cu autovehicule
grupe de activitãþi,
ºi motociclete), în luna ....2000
forme de proprietate
Indicii volumului cifrei de afaceri pentru vânzarea,
nivel agregat,
întreþinerea ºi repararea autovehiculelor ºi a motogrupe de
cicletelor; comerþul cu amãnuntul al carburanþilor, în
activitãþi
luna ......2000
Indicii volumului cifrei de afaceri pentru servicii de
nivel agregat,
piaþã prestate populaþiei, în luna .......2000
grupe de
activitãþi, forme
de proprietate
Indicii cifrei de afaceri în industrie, în luna .........2000
total, activitãþi,
sectoare
Construcþii de locuinþe, în trimestrul ........2000
total, regiuni,
judeþe, surse
de finanþare
Turismul internaþional în România, în trimestrul ......2000
total, mijloace de
transport utilizate,
þãri de origine
ale vizitatorilor
ºi puncte de
frontierã
Traficul portuar de mãrfuri, în trimestrul ......2000
total, forme de
proprietate,
grupe de mãrfuri,
porturi
Investiþii realizate, în trimestrul .......2000
total, activitãþi,
forme de
proprietate
Valoarea lucrãrilor de construcþii realizate, în trimestrul total, forme
.....2000
de proprietate
Traficul de mãrfuri ºi de pasageri pe aeroporturi, în
total, tipuri de
trimestrul ...2000
curse, intern,
internaþional
Sosiri ºi înnoptãri în structurile de primire turistice cu
total, regiuni,
funcþiuni de cazare turisticã, în trimestrul ....2000
judeþe, tipuri de
structuri de
primire, categorii
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Denumirea lucrãrii

Profilul de prelucrare

II.B.26. Numãrul de turiºti ºi excursioniºti beneficiari ai turismului total, feluri de
organizat de agenþiile de turism, în trimestrul ....2000
acþiuni turistice,
zone turistice
II.B.27. Transportul de pasageri ºi de mãrfuri pe moduri de
total, forme de
transport, în trimestrul ....2000
proprietate,
moduri de
transport
II.B.28. Activitatea de cercetare-dezvoltare în unitãþi specializate, total, activitãþi,
în semestrul I 2000
forme de
proprietate

Periodicitatea

Termenul3)

trimestrial

T+80

trimestrial

T+85

semestrial

S+60

Statistica comerþului exterior
II.B.29. Exporturile, importurile ºi soldul balanþei comerciale

total valoric,
lunar
principale secþiuni
ºi capitole de
mãrfuri din NC,
grupe de þãri ºi
principalele þãri

L+585)

Statistica macroeconomicã
II.B.30. Principalii indicatori economico-sociali
II.B.31. Conturi naþionale trimestriale

total, activitãþi
total

lunar
trimestrial

L+30
T+95

Statistica preþurilor
II.B.32. Indicele preþurilor de consum

nivel agregat,
lunar
categorii de
mãrfuri ºi servicii
nivel agregat,
lunar
activitãþi, sectoare

II.B.33. Indicii preþurilor producþiei industriale

L+15
L+28

Statistica socialã
II.B.34. Câºtigurile salariale, indicii câºtigului salarial mediu
nominal net
II.B.35. Numãrul mediu al pensionarilor, fondul de pensii ºi
pensia medie lunarã

total, activitãþi

lunar

L+25

total, regiuni,
judeþe, categorii
de pensii

trimestrial

T+45

3) Termenele finale ale lucrãrilor infraanuale sunt stabilite în zile calendaristice. În cazul în care ziua scadentã este nelucrãtoare, urmãtoarea
zi lucrãtoare din perioada respectivã este consideratã ca termen final de realizare (L Ð sfârºitul lunii; T Ð sfârºitul trimestrului; S Ð sfârºitul semestrului).
4) Termenul de realizare a acestei lucrãri este condiþionat de furnizarea datelor de cãtre Ministerul de Interne, conform convenþiei bilaterale
încheiate.
5) Termenul de realizare a acestei lucrãri este condiþionat de furnizarea datelor de cãtre Direcþia Generalã a Vãmilor, conform convenþiei
încheiate.

II.C. LUCRÃRI CU DATE STATISTICE CARE SE TRANSMIT ORGANISMELOR INTERNAÞIONALE

Nr.
crt.

II.C.1.
II.C.2.

Denumirea lucrãrii

Termenul

Indicatori statistici ai Programului Uniunii Europene convenit în baza Declaraþiei comune
a þãrilor în tranziþie ºi EUROSTAT
Indicatori pe termen scurt pentru ONU, CEE/ONU, BIT, OECD, FMI (inclusiv indicatorii
selectaþi pentru þãrile în tranziþie)

la cerere
lunar
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Nr.
crt.

II.C.3.
II.C.4.
II.C.4.1.

II.C.4.2.
II.C.4.3.
II.C.4.4.

II.C.4.5.

II.C.4.6.

II.C.4.7.
II.C.4.8.
II.C.4.9.
II.C.5.
II.C.5.1.
II.C.5.2.
II.C.5.3.
II.C.5.4.
II.C.5.5.
II.C.6.

Denumirea lucrãrii

Principalii indicatori macroeconomici (producþia industrialã pe activitãþi, import, export,
preþuri) pentru ONU, OECD, FMI, CEE/ONU
Date anuale pentru editarea publicaþiilor statistice de cãtre organismele internaþionale:
Biroul de statisticã ONU (anuarul demografic, anuarul statistic ONU, anuarul industriei ONU,
anuarul energiei ONU, buletinul transporturilor, anuarul conturilor naþionale, export ºi import
pe þãri ºi pe mãrfuri)
CEE/ONU pentru Europa (date privind populaþia ºi migraþia externã, mediul înconjurãtor,
locuinþe, construcþii, transporturi, oþel, energie, petrol, cãrbune, export ºi import pe þãri)
Biroul Internaþional al Muncii (populaþia ocupatã pe sexe, grupe de vârstã ºi profesii,
salarii ºi cheltuieli în gospodãrii, alte date specifice statisticii muncii)
UNESCO (date pentru anuarul statistic UNESCO referitoare la: statistica învãþãmântului
gradele I, II ºi III, biblioteci, activitatea de radio ºi televiziune, producþia de carte, presã,
finanþarea cheltuielilor pentru învãþãmânt, cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare experimentalã)
OMC (date privind populaþia ocupatã pe activitãþi, produsul intern brut, producþia industrialã
pe activitãþi, consumul, importul ºi exportul de carne de bovine, porcine, ovine ºi pasãre,
indicii preþurilor pentru sortimentele de carne, producþia, importul ºi exportul de produse
lactate ºi cacao, forþa de muncã, investiþiile în industria textilã ºi a confecþiilor)
FAO (consumul de îngrãºãminte chimice, preþurile produselor agricole, consumul
principalelor produse alimentare pe locuitor, suprafaþa însãmânþatã pe principalele culturi
ºi producþia obþinutã, numãrul animalelor pe specii ºi producþia obþinutã, exportul ºi importul
de cereale, importul de banane, citrice etc.)
Date privind indicatorii conjuncturali ºi cu periodicitate trimestrialã pentru Uniunea Europeanã,
OECD ºi alte organizaþii
FMI (date privind evoluþia producþiei industriale, a preþurilor, a comerþului exterior)
Date privind populaþia ºi fenomenele demografice ºi alþi indicatori economici ºi sociali
pentru Consiliul Europei
Date necesare participãrii României la Programul de Comparare Europeanã:
Preþurile pentru bunuri ºi servicii din componenþa consumului final al populaþiei, grupele:
aparaturã electrocasnicã, îmbrãcãminte ºi încãlþãminte
Preþurile medii pentru maºini, echipamente ºi obiective de construcþii din componenþa
formãrii brute a capitalului fix
Informaþii privind serviciile necomerciale ºi chiriile
Produsul intern brut defalcat pe grupe primare de cheltuieli
Indicii preþurilor de consum conform clasificãrii COICOP Ð PPC
Date privind statistici structurale de întreprindere, conform Regulamentului Comunitar nr. 58/97

Termenul

trimestrial

anual

anual
anual
anual

trimestrial

anual

trimestrial
anual
anual

anual
bianual
anual
anual
bianual
anual

II.D. RELAÞII INSTITUÞIONALE PRIVIND COORDONAREA STATISTICÃ

Nr.
crt.

Denumirea activitãþii

Relaþii interne
II.D.1.

Participãri la lucrãrile grupurilor interministeriale
Ð Comitetul interministerial pentru coordonarea planului naþional pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã Ñ CIADR
(Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei, Ministerul Finanþelor, Comisia Naþionalã pentru Statisticã);
Ð Centrul Naþional pentru Aºezãri Umane (habitat) Ð toate ministerele, agenþii naþionale;
Ð Consiliul interministerial pentru infrastructura calitãþii ºi armonizarea reglementãrilor tehnice [toate ministerele,
Academia Românã, Asociaþia de Standardizare din România (ASRO)];
Ð Grupul de lucru pentru evaluarea pierderilor ºi influenþelor economico-comerciale asupra României ca urmare
a crizei din Kosovo (Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanþelor, Ministerul Transporturilor, Ministerul
Industriei ºi Comerþului, Comisia Naþionalã pentru Statisticã);
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Ð Comitetul interministerial pentru strategia dezvoltãrii durabile a României;
Ð Grupul de lucru pentru statistica ocupãrii ºi ºomajului (Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, Agenþia Naþionalã
pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã, Comisia Naþionalã pentru Statisticã);
Ð Grupul de lucru pentru realizarea bazei de date în domeniul construcþiilor (Ministerul Lucrãrilor Publice ºi
Amenajãrii Teritoriului, Comisia Naþionalã pentru Statisticã);
Ð Comisia Naþionalã de Indexare;
Ð Comitetul interministerial pentru integrare europeanã;
Ð Comitetul Naþional UNESCO;
Ð Comitetul Naþional FAO;
Ð Programul Naþional de Dezvoltare Regionalã.
Relaþii cu oficii naþionale de statisticã
II.D.2.

II.D.3.

II.D.4.

II.D.5.
II.D.6.

II.D.7.

Institutul Naþional de Statisticã al Bulgariei
Cooperare în domeniile:
Ð statistici regionale;
Ð ancheta integratã în gospodãrii;
Ð tehnici de eºantionare.
Institutul Naþional de Statisticã ºi Studii Economice al Franþei
Cooperare în domeniile:
Ð conturi naþionale;
Ð analize statistice (analizele rezultatelor anchetei structurale ºi analizele conjuncturale);
Ð statistica întreprinderilor ºi indicatorilor pe termen scurt;
Ð diseminare;
Ð registre ºi nomenclatoare;
Ð statistici sociale;
Ð formare profesionalã;
Ð statistici regionale;
Ð alte domenii (dicþionarul datelor statistice, agricultura, recensãmântul populaþiei, sistemul informaþional
geografic);
Ñ sistemul informaþional geografic;
Ñ utilizarea cititoarelor optice inteligente pentru recensãminte.
Biroul Federal de Statisticã al Germaniei
Cooperare în domeniile:
Ñ recensãmântul general agricol;
Ñ tehnologii computerizate pentru sistemul statistic;
Ñ registrul exploataþiilor agricole;
Ñ anchetele statistice în agriculturã;
Ñ statistici regionale;
Ñ problematica refacerii seriilor de date în cazul rupturilor în serie;
Ñ proiectãri demografice.
Institutul Naþional de Statisticã al Italiei
Cooperare în domeniul statisticii sociale
Institutul Naþional de Statisticã al Portugaliei
Cooperare în domeniile:
Ñ statistica turismului;
Ñ statistica transporturilor;
Ñ conturi trimestriale ºi regionale;
Ñ conturi de producþie în agriculturã;
Ñ bilanþuri alimentare;
Ñ diseminare;
Ñ economie ascunsã;
Ñ statistica comerþului exterior;
Ñ sistemul informaþional geografic;
Ñ utilizarea cititoarelor optice inteligente pentru recensãminte.
Departamentul de Stat pentru Statisticã al Republicii Moldova
Cooperare în domeniile:
Ñ ancheta asupra forþei de muncã;
Ñ statistica întreprinderilor;
Ñ statistica demografiei;
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Denumirea activitãþii

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

conturi naþionale;
registre statistice;
nomenclatoare de activitãþi/produse;
statistici regionale;
statisticã socialã;
infrastructurã statisticã.
Relaþii cu alte organizaþii6)

II.D.8.

Banca Mondialã
Ñ statistica agriculturii ºi dezvoltare ruralã
II.D.9. PNUD
Ñ Raportul Dezvoltãrii Umane
II.D.10. RDU
Ñ egalitatea ºi echitatea între sexe
II.D.11. Banca Naþionalã a României
Ñ conturi financiare
II.D.12. Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului
Ñ statistica mediului
6)

Altele decât furnizarea de date curente prevãzute la cap. II.C.

III. LUCRÃRI DE CERCETARE ªI PROIECTARE STATISTICÃ
III.A. LUCRÃRI DE CERCETARE ªI PROIECTARE STATISTICÃ CU FINANÞARE INTEGRALÃ DE LA BUGETUL DE STAT

Nr.
crt.

III.A.1.
III.A.2.
III.A.3.
III.A.4.
III.A.5.
III.A.6.
III.A.7.

Denumirea lucrãrii

Anchete structurale în întreprinderi Ñ generaþia a II-a (specializate pe activitãþi economice:
industrie, construcþii, comerþ)
Reproiectarea metodologiei de calcul al indicelui producþiei industriale
Reproiectarea metodologiei de calcul al indicelui preþurilor producþiei industriale
Definitivarea metodologiei de calcul al indicelui costului/preþului în construcþii
Ancheta structuralã în agriculturã Ð elaborarea metodologiei
Calculul preþurilor agricole Ñ elaborarea metodologiei de culegere ºi calcul
Cheltuielile de protecþie a mediului Ñ elaborarea metodologiei de culegere ºi calcul

Termenul

18 decembrie
15 decembrie
15 decembrie
15 decembrie
15 decembrie
15 decembrie
15 decembrie

III.B. LUCRÃRI DE CERCETARE ªI PROIECTARE STATISTICÃ CU FINANÞARE PARÞIALÃ PHARE

Nr.
crt.

Denumirea lucrãrii

Termenul

Alinierea metodelor ºi practicilor utilizate în domeniul statisticii sociale cu cele ale Uniunii Europene
III.B.1.
III.B.2.
III.B.3.
III.B.4.
III.B.5.
III.B.6.

Actualizarea bazei de sondaj de gospodãrii EMZOT
Ancheta-pilot asupra condiþiilor de viaþã
Ancheta-pilot asupra bugetelor de familie
Ancheta-pilot asupra utilizãrii timpului
Ancheta-pilot asupra sãnãtãþii
Ancheta-pilot asupra pregãtirii profesionale continue

30
30
30
30
30
30

noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
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Nr.
crt.

Denumirea lucrãrii

Termenul

Alinierea metodelor ºi practicilor utilizate în domeniul statisticii industriale cu cele ale Uniunii Europene
III.B. 7.
III.B. 8.
III.B. 9.
III.B.10.
III.B.11.

Proiectarea unui nou nomenclator de produse industriale PRODROM
Recensãmântul întreprinderilor industriale
Proiectarea unui sistem integrat de anchete în domeniul statisticii industriale
Sisteme de anchete de tip PRODCOM privind producþia industrialã
Demografia întreprinderilor mici ºi mijlocii Ñ DOSME

30
30
30
30
30

noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie

Armonizarea sistemului conturilor naþionale cu standardele în domeniu ale Uniunii Europene
III.B.12. Consumul de capital fix
III.B.13. Conturile trimestriale
III.B.14. Conturile regionale

30 noiembrie
30 noiembrie
30 noiembrie

Îmbunãtãþirea gradului de aliniere în domeniul statisticii mediului
III.B.15. Sistemul de anchete privind cheltuielile pentru protecþia mediului
III.B.16. Recensãmântul furnizorilor/producãtorilor de produse/servicii de protecþie a mediului

30 noiembrie
30 noiembrie

Producerea de statistici regionale la nivel NUTS 2 ºi NUTS 3
III.B.17. Definitivarea nivelului NUTS 2

30 noiembrie

Proiectarea unei strategii pe termen lung pentru pregãtirea personalului,
definirea ºi implementarea de programe de pregãtire direcþionate
III.B.18. Programe de pregãtire a noilor angajaþi
III.B.19. Programe de pregãtire a formatorilor
III.B.20. Programe de formare continuã a personalului statistic

30 noiembrie
30 noiembrie
30 noiembrie

Dezvoltarea serviciilor de documentare ºi de bibliotecã din Comisia Naþionalã pentru Statisticã
III.B.21. Serviciile bibliotecii Comisiei Naþionale pentru Statisticã
III.B.22. Serviciile centrului de documentare
III.B.23. Sistemul de circulaþie a documentaþiei tehnice

30 noiembrie
30 noiembrie
30 noiembrie

Modernizarea procesului de diseminare a statisticilor ºi mai buna orientare a sa cãtre satisfacerea nevoilor utilizatorilor
III.B.24. Stategia de marketing ºi îmbunãtãþirea autonomiei financiare a activitãþii de diseminare
III.B.25. Perfecþionarea sistemului actual prin noi echipamente ºi servicii ad-hoc
III.B.26. Îmbunãtãþirea ºi diversificarea sistemului de diseminare electronicã prin mijloace de comunicare

30 noiembrie
30 noiembrie
30 noiembrie

Revizuirea ºi eficientizarea cadrului legal al sistemului statistic românesc
III.B.27. Revizuirea cadrului legal

30 noiembrie

Îmbunãtãþirea cooperãrii cu partenerii sectoriali ai Comisiei Naþionale pentru Statisticã
III.B.28. Strategia de dezvoltare a cadrului general de cooperare

30 noiembrie
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IV. PUBLICAÞII STATISTICE
IV.A. PUBLICAÞII

Nr.
crt.

ANUALE

Denumirea publicaþiei

IV.A. 1.
IV.A. 2.
IV.A. 3.
IV.A. 4.
IV.A. 5.
IV.A. 6.
IV.A. 7.
IV.A. 8.
IV.A. 9.
IV.A.10.
IV.A.11.

Anuarul statistic al României7)
Breviar statistic Ñ România în cifre7)
Anuarul de comerþ exterior al României7)
Conturile naþionale8)
Ancheta asupra forþei de muncã în gospodãrii
Aspecte privind calitatea vieþii populaþiei8)
Rezultate ºi performanþe ale întreprinderilor din industrie, construcþii, comerþ ºi servicii
Analize demografice ”Situaþia demograficã a României în anul 1999Ò8)
Mediul înconjurãtor în România Ñ culegere de date statistice
Breviar statistic de turism al României8)
Demografia întreprinderilor mici ºi mijlocii

IV.B. PUBLICAÞII INFRAANUALE

Nr.
crt.

Denumirea publicaþiei

Buletin statistic lunar8)
Buletin statistic de preþuri7)
Buletin statistic Ñ industrie7)
Buletin statistic Ñ comerþ exterior7)
Studii de conjuncturã economicã în industria prelucrãtoare, construcþii ºi comerþul
cu amãnuntul
IV.B.6. Ancheta asupra forþei de muncã în gospodãrii8)
IV.B.7. Buletin statistic CESTAT7)
IV.B.8. Veniturile, cheltuielile ºi consumul populaþiei
IV.B.1.
IV.B.2.
IV.B.3.
IV.B.4.
IV.B.5.

Periodicitatea

lunar
lunar
lunar
lunar
trimestrial
trimestrial
trimestrial
semestrial

IV.C. INFORMAÞII STATISTICE OPERATIVE

Nr.
crt.

Denumirea publicaþiei

IV.C.1.
IV.C.2.
IV.C.3.
IV.C.4.
IV.C.5.
IV.C.6.
IV.C.7.
IV.C.8.

Seria
Seria
Seria
Seria
Seria
Seria
Seria
Seria
7)
8)

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

populaþie
forþã de muncã
turism
statistici de întreprindere
investiþii Ñ construcþii
forþã de muncã (salarii) Ñ rezultate anuale
forþã de muncã (salarii) Ñ rezultate la 31 octombrie
agriculturã

Publicaþie bilingvã (românãÑenglezã).
Inclusiv în limba englezã, în funcþie de solicitãri.

Periodicitatea

trimestrial
trimestrial
trimestrial
trimestrial
semestrial
anual
anual
anual
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IV.D. PUBLICAÞII ELECTRONICE

Nr.
crt.

IV.D.1.
IV.D.2.
IV.D.3.
IV.D.4.
IV.D.5.
IV.D.6.
IV.D.7.

Denumirea publicaþiei

Periodicitatea

Buletin statistic lunar9)
Anuarul statistic al României10)
Anuarul de comerþ exterior al României10)
Registrul unitãþilor administrativ-teritoriale (SIRUTA)
Clasificarea produselor ºi serviciilor asociate activitãþilor (CPSA)
Clasificarea activitãþilor din economia naþionalã (CAEN)
Informaþii statistice diseminate prin Internet
9)
10)

lunar
anual
anual
permanent
permanent
permanent
permanent

Inclusiv în limba englezã, în funcþie de solicitãri.
Publicaþie bilingvã (românãÐenglezã).

V. ALEGERI LOCALE, PARLAMENTARE ªI PREZIDENÞIALE
Nr.
crt.

V.1.
V.2.
V.3.
V.4.

Denumirea lucrãrii

Organizarea sistemului informaþional
Realizarea proiectului statistic
Realizarea proiectului informatic
Centralizarea rezultatelor
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