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ANEXÃ

PROGRAMUL
cercetãrilor statistice în anul 2001
INTRODUCERE

Programul cercetãrilor statistice în anul 2001 al Institutului Naþional de Statisticã vizeazã realizarea urmãtoarelor
obiective principale:
¥ punerea la dispoziþie factorilor de decizie a datelor necesare pentru fundamentarea ºi aprecierea realizãrii politicilor de dezvoltare economicã ºi socialã la nivel naþional ºi în profil teritorial;
¥ asigurarea continuitãþii seriilor de date statistice în condiþii de comparabilitate metodologicã, concomitent cu
reducerea efortului de rãspuns al unitãþilor cercetate (întreprinderi sau gospodãrii) ºi a costurilor de culegere a datelor
prin extinderea gradului de prelucrare a datelor existente în sursele administrative;
¥ creºterea gradului de satisfacere a cerinþelor de informare a utilizatorilor interni ºi externi de date statistice, în
condiþiile autonomiei, confidenþialitãþii, transparenþei, relevanþei, proporþionalitãþii, deontologiei statistice ºi ale raportului
cost/eficienþã;
¥ continuarea procesului de aliniere la standardele europene în domeniul statisticii oficiale, în perspectiva integrãrii
României în Uniunea Europeanã, precum ºi la cele recomandate de instituþiile de specialitate ale organizaþiilor
internaþionale (Organizaþia Naþiunilor Unite, Biroul Internaþional al Muncii, Organizaþia de Cooperare ºi Dezvoltare
Economicã etc.).
Prin structura sa Programul cercetãrilor statistice în anul 2001 pune în evidenþã pe domenii statistice cercetãrile,
lucrãrile, studiile ºi publicaþiile statistice privind evoluþia economico-socialã a României, sub forma unor fiºe. Acestea descriu succint conþinutul fiecãrei categorii de activitãþi statistice, sursa datelor, fluxul informaþiilor, principalii indicatori obþinuþi,
precum ºi modul de valorificare a rezultatelor. Nu trebuie însã omise activitãþile adiacente necuprinse în programul anual,
fãrã de care cercetãrile statistice nu pot fi puse în practicã: proiectarea ºi exploatarea aplicaþiilor informatice, programarea ºi organizarea activitãþilor statistice, formarea profesionalã, gestiunea resurselor umane ºi financiare.
În sensul în care este utilizatã în acest program, cercetarea statisticã reprezintã reunirea unor activitãþi care,
plecând de la colectarea de date individuale (prin intermediul unui set de chestionare sau formulare statistice, care sunt
prelucrate împreunã, direct de la unitãþile care deþin informaþiile respective; prin mijlocirea observãrii faptelor asupra unui
anumit fenomen; prin intermediul unui anumit registru administrativ creat în alte scopuri decât cele statistice), conduc la
prezentarea de rezultate agregate sub forma tabelelor ºi indicilor.
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La acest concept strict de cercetare statisticã se adaugã ºi alte operaþiuni necesare pentru producerea în mod
eficient a datelor statistice de calitate, care sunt ºi ele incluse în program, cum ar fi: elaborarea de lucrãri de sintezã cu
ajutorul datelor statistice ºi rezultatelor obþinute din cercetãri statistice sau surse administrative; elaborarea de clasificãri ºi
nomenclatoare de utilitate generalã; dezvoltarea Registrului statistic al întreprinderilor, utilizat drept cadru pentru
recensãmintele ºi anchetele din domeniul statisticii economice; dezvoltarea de metode ºi proceduri statistice ºi informatice
pentru creºterea calitãþii producþiei statistice.
Programul anual al cercetãrilor statistice nu poate deveni realitate fãrã colaborarea gospodãriilor, întreprinderilor ºi
a instituþiilor care produc ºi pun la dispoziþie date de calitate, la momentele stabilite, precum ºi a mediilor de informare
care contribuie la creºterea accesibilitãþii întregii societãþi la datele statistice produse de Institutul Naþional de Statisticã.
1. STATISTICÃ ECONOMICÃ
1.1. STATISTICA AGRICULTURII, SILVICULTURII
ªI MEDIULUI
ACTIVITATEA ECONOMICÃ A UNITÃÞILOR AGRICOLE
CU PERSONALITATE JURIDICÃ

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: caracterizarea activitãþii economico-financiare
ºi contabile ºi a bazei tehnico-materiale a unitãþilor agricole,
elaborarea balanþei energiei electrice ºi termice produse de
aceste unitãþi ºi elaborarea conturilor economice din agriculturã
Sfera de cuprindere: unitãþi agricole active cu activitate
principalã de producþie agricolã ºi de servicii agricole (Diviziunea CAEN 01 Ñ Agriculturã ºi servicii auxiliare)
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 5.000
Principalele variabile cercetate: valoarea adãugatã
brutã totalã, valoarea adãugatã agricolã, utilizarea
producþiei, cheltuielile ºi costurile principalelor produse
vegetale ºi animale, existentul de tractoare, maºini ºi utilaje agricole, gradul de utilizare a tractoarelor, pierderi din
calamitãþi, motoare cu ardere internã, grupuri electrogene
mobile, grupuri eoliene ºi energia electricã produsã, volumul ºi valoarea principalelor lucrãri agricole, valoarea veniturilor din unitãþile prestatoare de servicii, consumul de
combustibili ºi lubrifianþi din unitãþile prestatoare de servicii
de mecanizare
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: Societãþi comerciale cu
activitate principalã de agriculturã, regii autonome naþionale
sau locale cu activitate agricolã, unitãþi de cercetare ºi producþie agricolã, staþiuni didactice ºi experimentale, societãþi
agricole înfiinþate potrivit Legii nr. 36/1991, unitãþi prestatoare de servicii pentru agriculturã de: mecanizare, chimizare, protecþie fitosanitarã, ameliorare ºi reproducþie în
zootehnie, îmbunãtãþiri funciare
Modul de colectare a datelor primare: formulare statistice autoadministrate AGR.1A, AGR.1B, AGR.1C, AGR.1D
ºi AGR.1E
Periodicitate: Anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: 5 aprilie 2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale Institutului Naþional de Statisticã (I.N.S.)

3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
valoarea producþiei, a consumului intermediar ºi valoarea
adãugatã brutã, pe total ºi activitãþi, valoarea producþiei
agricole ºi de servicii agricole, consumul intermediar aferent
ºi valoarea adãugatã brutã agricolã pe elementele lor componente, balanþa utilizãrii producþiei pentru principalele produse agricole, costul mediu de producþie ºi preþul mediu de
vânzare pentru principalele produse agricole, existentul de
tractoare, maºini ºi utilaje agricole ºi gradul mediu de utilizare a acestora, numãrul, puterea instalatã ºi energia produsã a grupurilor electrogene, balanþa energiei electrice,
termice, a combustibililor, carburanþilor ºi energiei din surse
neconvenþionale, volumul ºi valoarea principalelor lucrãri
agricole, valoarea veniturilor din unitãþile prestatoare de servicii, consumul de combustibili ºi lubrifianþi din unitãþile de
mecanizare
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de dezvoltare, judeþe, forme de proprietate ºi categorii de unitãþi
Lucrãri editate: volum de date centralizate privind activitatea economicã a unitãþilor cu personalitate juridicã
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Starea economicã ºi socialã a
României, Evoluþia sectorului privat din România, România
în cifre
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice,
unitãþi de învãþãmânt, institute de cercetare, organizaþii
internaþionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la
cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 30 mai 2001
STATISTICA FONDULUI FUNCIAR

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: evaluarea modului de folosire a terenurilor
agricole (teren arabil, pãºuni, fâneþe, vii ºi livezi) ºi a terenurilor neagricole (pãduri, ape, drumuri ºi cãi ferate, curþi
ºi alte terenuri neproductive) în funcþie de modul de
deþinere a acestora
Sfera de cuprindere: categoriile de terenuri agricole ºi
neagricole
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Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 42
Principalele variabile cercetate: terenuri arabile, pãºuni,
fâneþe, vii, livezi, pãduri ºi alte terenuri din fondul forestier
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: oficiile judeþene de
cadastru, geodezie ºi cartografie
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat SST
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: 31 decembrie 2000
Termenul limitã de transmitere a datelor: 15 martie
2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
terenuri agricole, terenuri arabile, terenuri neagricole, pe
categorii de folosinþã ºi grupe de proprietari
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare ºi judeþe
Lucrãri editate: Fondul funciar la 31 decembrie, pe
categorii de folosinþã ºi forme de proprietate
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei
publice, Oficiul Naþional de Cadastru, Geodezie ºi
Cartografie, unitãþi de învãþãmânt, institute de cercetare,
organizaþii internaþionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 31 mai 2001

SUPRAFAÞA PRODUCTIVÃ DE PRIMÃVARÃ

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: determinarea ºi analiza suprafeþelor cultivate
anual cu toate categoriile de plante de culturã, determinarea suprafeþei agricole în folosinþã, suprafaþa ºi numãrul
pomilor pe rod ºi tineri
Sfera de cuprindere: agenþii economici cu activitate
principalã agricolã (cod CAEN 0111Ð0118), agenþii economici cu activitate secundarã agricultura ºi gospodãriile
populaþiei
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 12.000
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Principalele variabile cercetate: suprafaþa cultivatã cu
toate categoriile de plante de culturã, suprafaþa arabilã în
folosinþã, suprafaþa agricolã în folosinþã, suprafaþa ocupatã
cu culturi, numãrul pomilor pe rod ºi tineri
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: agenþii economici care au
în folosinþã suprafeþe agricole în anul de referinþã ºi consiliile locale pentru gospodãriile populaþiei
Instituþii colaboratoare: Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor pentru culegerea datelor
Modul de colectare a datelor primare: Formularul statistic autoadministrat AGR.2A ”Suprafaþa productivã de
primãvarãÒ
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: 15 septembrie 2000 Ñ
15 iunie 2001
Termenul limitã de transmitere a datelor: 25 iunie 2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.; direcþiile generale agricole judeþene
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
suprafeþele cultivate, pe culturi ºi grupe de culturi,
suprafaþa rãmasã neînsãmânþatã ºi ogoarele, suprafaþa
ocupatã cu culturi, pe judeþe ºi pe regiuni de dezvoltare,
pe forme de proprietate ºi pe categorii de unitãþi
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe, forme de proprietate, categorii de unitãþi
Lucrãri editate: volum de date centralizate ºi raport privind suprafaþa cultivatã
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul informativ ”Seria agriculturãÒ Ñ Suprafaþa productivã de primãvarã la 15 iunie 2001, Anuarul Statistic al
României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, BDL, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei
publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de cercetare, organizaþii internaþionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 31 iulie 2001

SUPRAFAÞA ªI PRODUCÞIA AGRICOLÃ VEGETALÃ

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul
cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: determinarea ºi analiza suprafeþelor recoltate, a producþiilor totale ºi medii obþinute la plantele de
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culturã, pãºuni ºi fâneþe naturale, aplicarea mãsurilor agrotehnice, plantãri ºi defriºãri de vii ºi pomi, în anul de referinþã
Sfera de cuprindere: agenþii economici cu activitate
principalã agricultura (cod CAEN 0111Ð0118), gospodãriile
populaþiei
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetare: 120.000
Principalele variabile cercetate: suprafaþa recoltatã, producþia totalã ºi producþia medie obþinutã pe culturi ºi grupe
de culturi, cantitatea îngrãºãmintelor, amendamentelor ºi
pesticidelor, plantãrile ºi defriºãrile de vii ºi pomi
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: agenþii economici care au
în folosinþã suprafeþe agricole ºi consiliile locale pentru gospodãriile populaþiei
Instituþii colaboratoare: Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor pentru culegerea datelor
Modul de colectare a datelor primare: formularele
AGR.2B ”Suprafaþa recoltatã ºi producþia vegetalã obþinutãÒ,
completate de agenþii economici cu activitate agricolã, consiliile locale pentru gospodãriile populaþiei ºi colectate de
unitãþi administrative ale Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul 2001
Termenul limitã de transmitere a datelor: 14 decembrie
2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile generale agricole judeþene; de la direcþiile generale agricole judeþene la
direcþiile teritoriale de statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
suprafeþele recoltate ºi producþiile totale ºi medii pe culturi
ºi grupe de culturi, numãrul de pomi ºi producþia totalã ºi
medie de fructe pe specii, suprafaþa arabilã ºi agricolã,
producþia principalelor culturi la indici de calitate, schimbarea destinaþiei unor culturi, suprafaþa efectivã irigatã ºi producþia obþinutã, aplicarea mãsurilor agrotehnice, plantãri ºi
defriºãri de vii ºi pomi pe judeþe, regiuni de dezvoltare,
forme de proprietate ºi categorii de unitãþi
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe, forme de proprietate, categorii de unitãþi
Lucrãri editate: volum de date centralizate ºi raport privind suprafaþa recoltatã ºi producþia vegetalã obþinutã, aplicarea mãsurilor agrotehnice, plantãri ºi defriºãri de vii ºi
pomi
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul informativ Ñ Seria agriculturã, Anuarul Statistic al
României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei
publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de cercetare, orga-

nizaþii internaþionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 28 februarie 2002

EFECTIVELE DE ANIMALE DOMESTICE ªI PRODUCÞIA ANIMALÃ

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: obþinerea ºi analiza datelor privind numãrul
animalelor domestice, pe specii, existent la sfârºitul anului;
determinarea balanþei efectivelor de animale ºi a producþiei
animale obþinute
Sfera de cuprindere: agenþii economici cu activitate
principalã de agriculturã (diviziunea CAEN 01, grupa 012
”Creºterea animalelorÒ), agenþii economici care au activitate
secundarã agricultura, precum ºi gospodãriile populaþiei
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 13.000
Principalele variabile cercetate: numãrul de animale, pe
specii, categorii de vârstã ºi grupe de greutate, numãrul
produºilor vii obþinuþi pe specii, al animalelor cumpãrate, al
celor vândute, sacrificate ºi moarte, producþia de carne pe
specii, numãrul de zile Ñ capete furajate, consumul de
furaje, producþia de lapte de vacã, de lapte de oaie ºi de
caprã, producþia de ouã, lânã, miere, cearã, peºte, gogoºi
de mãtase, ouã de viermi de mãtase, pielicele ºi blãnuri
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: agenþii economici deþinãtori
de animale domestice ºi consiliile locale pentru gospodãriile
populaþiei
Instituþii colaboratoare: Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor pentru culegerea datelor
Modul de colectare a datelor primare: formulare statistice autoadministrate AGR.6B ºi R.AGR.1
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: 31 decembrie 2000
Termenul limitã de transmitere a datelor: 11 ianuarie 2001 pentru agenþii economici ºi 7 februarie 2001 pentru consiliile locale
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.; direcþiile generale agricole judeþene
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul de animale, pe specii, categorii de vârstã ºi grupe
de greutate, numãrul produºilor vii obþinuþi pe specii, al animalelor cumpãrate, al celor vândute, sacrificate ºi moarte,
producþia de carne obþinutã pe specii, numãrul de zile Ñ
capete furajate ºi sporul obþinut, consumul de furaje, producþia de lapte de vacã totalã ºi medie, de lapte de oaie
ºi de caprã totalã ºi medie, de ouã, lânã, miere, cearã,
peºte, gogoºi de mãtase, ouã de viermi de mãtase, pielicele ºi blãnuri, gunoi de grajd
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe, forme de proprietate, categorii de unitãþi
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Lucrãri editate: volum de date centralizate ºi raport privind efectivele de animale ºi producþia animalã
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul informativ Ñ Seria Agriculturã, Anuarul Statistic al
României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, BDL, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei
publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de cercetare, organizaþii internaþionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 30 aprilie 2001

UTILAJE, INSTALAÞII AGRICOLE ªI MIJLOACE DE TRANSPORT
EXISTENTE ÎN AGRICULTURÃ LA SFÂRªITUL ANULUI

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: determinarea bazei tehnico-materiale din
agriculturã (parcul de utilaje, instalaþii agricole ºi mijloace
de transport existente în agriculturã ºi în sectorul privat) ºi
a contului de producþie din agriculturã
Sfera de cuprindere: unitãþile agricole cu personalitate
juridicã ºi gospodãriile populaþiei
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 8.000
Principalele variabile cercetate: tractoare agricole,
semãnãtori, combine pentru recoltat ºi alte utilaje agricole
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: consiliile locale pentru gospodãriile populaþiei; societãþile comerciale active cu activitate principalã de agriculturã; regii autonome naþionale sau
locale cu activitate agricolã; unitãþi de cercetare ºi
producþie agricolã; staþiuni didactice ºi experimentale;
societãþi agricole înfiinþate potrivit Legii nr. 36/1991; unitãþi
prestatoare de servicii pentru agriculturã; Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor
Instituþii colaboratoare: Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi pãdurilor, pentru culegerea datelor
Modul de colectare a datelor primare: formulare statistice autoadministrate de consiliul local R.AGR.2, AGR.1A,
AGR.1B, AGR.1C, SST, AGR.2B ºi surse administrative
(Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor); tabele cu
date prelucrate; calculaþii
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: 31 decembrie 2000
Termenul limitã de transmitere a datelor: 30 mai 2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul tractoarelor Ñ total ºi pe grupe de putere, al prin-
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cipalelor maºini agricole (semãnãtori cu tracþiune mecanicã
pentru pãioase, prãºitoare, maºini pentru împrãºtiat
îngrãºãminte chimice, organice, maºini pentru plantat cartofi, rãsaduri, combine autopropulsate pentru recoltat
cereale pãioase, porumb, furaje, ricin, sfeclã de zahãr,
combine ºi maºini pentru recoltat cartofi etc.) la sfârºitul
anului, suprafaþa arabilã ce revine pe un tractor, suprafaþa
cultivatã cu cereale pãioase ce revine pe o combinã autopropulsatã
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe
Lucrãri editate: volumul de date centralizate privind
numãrul utilajelor, instalaþiilor agricole ºi al mijloacelor de
transport existente în agriculturã la sfârºitul anului 2000
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Evoluþia sectorului privat din
România, Starea economicã ºi socialã a României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei
publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de cercetare, organizaþii internaþionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 29 iunie 2001

REZULTATELE ANCHETEI STATISTICE STRUCTURALE PILOT
ÎN AGRICULTURÃ

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: evaluarea rezultatelor anchetei statistice
structurale pilot în agriculturã, realizatã în anul 2000, în
scopul perfecþionãrii metodologiei ºi logisticii viitoarei
anchete
Principalele variabile prelucrate: suprafaþa agricolã utilizatã, efectivele de animale, plantaþiile pomicole, utilajele
agricole, forþa de muncã, producþia obþinutã ºi vânzarea
acestora, vânzãri de animale în viu, cheltuieli operaþionale
(structurate pe mod de exploatare a suprafeþei agricole,
culturi agricole, specii de animale, tipuri de utilaje, categorii
de angajaþi)
Sursa datelor: ancheta statisticã structuralã în agriculturã, realizatã în anul 2000
2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
modul de exploatare a suprafeþelor agricole, suprafaþa agricolã utilizatã pe tipuri de culturi, ºeptelul pe specii, dotarea
tehnicã pe tipuri de utilaje, nivelul de instruire a persoanei
care administreazã gospodãria, forþa de muncã pe categorii de angajaþi, dezvoltarea ruralã, valorificarea produselor
agricole, gruparea indicatorilor rezultaþi pe clase de mãrime.
Indicatorii sunt calculaþi ca mãrimi absolute sau valori medii
pe exploataþia agricolã.
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Tipul de serii de date: bienale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional
Lucrãri editate: Aspecte privind structura exploataþiilor
agricole din România
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 28 septembrie 2001

FONDUL FORESTIER NAÞIONAL

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica silviculturii
Obiectivul: obþinerea de informaþii asupra resurselor
forestiere ale þãrii: determinarea suprafeþei forestiere, a
suprafeþei terenurilor destinate împãduririi, a celor care servesc nevoilor de culturã, producþie ºi administraþie silvicã ºi
a terenurilor neproductive incluse în amenajamentele silvice
Sfera de cuprindere: unitãþi silvice care deþin ºi
administreazã fondul forestier naþional
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 50
Principalele variabile cercetate: suprafaþa fondului
forestier, suprafaþa pãdurilor, alte terenuri
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: direcþiile silvice ale Regiei
Naþionale a Pãdurilor, Institutul de Cercetãri ºi Amenajãri
Silvice ºi unitãþile subordonate acestuia, Regia Autonomã
”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ (unitãþi
agrosilvice: societãþile comerciale Olimpus Mangalia ºi
Scroviºtea) ºi Silvo-Delta
Instituþii colaboratoare: Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor pentru culegerea datelor
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat SILV.1
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: 31 decembrie 2000
Termenul limitã de transmitere a datelor: 19 ianuarie 2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
suprafaþa fondului forestier pe categorii de folosinþã, specii
ºi forme de proprietate la nivelul direcþiei silvice: fondul
forestier, pãduri de rãºinoase ºi foioase ºi alte terenuri;
suprafaþa administrativã a fondului forestier, pe categorii de
deþinãtori ºi judeþe: fondul forestier, pãduri de rãºinoase ºi
foioase ºi alte terenuri

Instituþii colaboratoare: Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe, specii de arbori, categorii de folosinþã,
forme de proprietate
Lucrãri editate: Fondul forestier naþional
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Mediul înconjurãtor în România
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei
publice, Regia Naþionalã a Pãdurilor, unitãþi de învãþãmânt,
institute de cercetare, organizaþii internaþionale, mass-media,
alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 28 iunie 2001

STATISTICA REGENERÃRII FONDULUI FORESTIER

1 Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul
cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica silviculturii
Obiectivul: determinarea suprafeþelor regenerate pe
categorii de terenuri în fond forestier ºi alte terenuri, lucrãri
de regenerãri naturale ºi împãduriri executate pe specii
forestiere de rãºinoase ºi foioase
Sfera de cuprindere: unitãþi silvice care deþin ºi
administreazã fondul forestier naþional
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 50
Principalele variabile cercetate: suprafaþa terenurilor
regenerate în fond forestier ºi în afara acestuia pe categorii de terenuri, regenerãri naturale ºi împãduriri executate
cu specii de rãºinoase ºi foioase, culturi speciale pentru
pomii de iarnã, semãnãturi directe, puieþi, seminþe ºi butaºi
folosiþi la împãduriri ºi completãri, lucrãri de pregãtire a
terenurilor ºi a solului, de îngrijire a culturilor tinere ºi de
ajutorare a regenerãrilor naturale ºi împrejmuiri
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: direcþiile silvice ale Regiei
Naþionale a Pãdurilor, Institutul de Cercetãri ºi Amenajãri
Silvice ºi unitãþile subordonate acestuia, Regia Autonomã
”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ (unitãþi
agrosilvice: societãþile comerciale Olimpus Mangalia ºi
Scroviºtea) ºi Silvo-Delta
Instituþii colaboratoare: Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor pentru culegerea datelor
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat SILV.4
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul 2000
Termenul limitã de transmitere a datelor: 19 ianuarie
2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
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3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
suprafeþe regenerate pe categorii de terenuri ºi pe direcþii
silvice, lucrãri de regenerare executate pe specii ºi pe
direcþii silvice, culturi speciale ºi semãnãturi directe, completãri curente ºi refacerea culturilor calamitate pe direcþii
silvice, puieþi, seminþe ºi butaºi folosiþi la împãduriri ºi completãri pe direcþii silvice, lucrãri de pregãtire a terenului ºi a
solului, îngrijirea culturilor tinere, ajutorarea regenerãrilor
naturale ºi împrejmuiri pe direcþii silvice, valoarea lucrãrilor
executate pe direcþii silvice, lucrãri de regenerare a pãdurilor repartizate pe judeþe
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare ºi judeþe
Lucrãri editate: lucrãri de regenerare a pãdurilor
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Mediul înconjurãtor în România
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei
publice, Regia Naþionalã a Pãdurilor, unitãþi de învãþãmânt,
institute de cercetare, organizaþii internaþionale, mass-media,
alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 30 aprilie 2001

PRODUCÞIA UNITÃÞILOR SILVICE

1 Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul
cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica silviculturii
Obiectivul: determinarea componentelor producþiei
unitãþilor silvice
Sfera de cuprindere: unitãþi silvice care deþin ºi
administreazã fondul forestier naþional
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 50
Principalele variabile cercetate: masa lemnoasã valorificatã, produsele de rãchitãrie, cantitatea seminþelor forestiere, a puieþilor forestieri din pepinierele silvice, produsele
accesorii nelemnoase ale pãdurii (fructe de pãdure, ciuperci
comestibile, pomi de iarnã, plante medicinale etc.), produsele vânãtoreºti, produsele piscicole ºi produsele apicole
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: direcþiile silvice ale Regiei
Naþionale a Pãdurilor, Institutul de Cercetãri ºi Amenajãri
Silvice ºi unitãþile subordonate acestuia, Regia Autonomã
”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ (unitãþi
agrosilvice: societãþile comerciale Olimpus Mangalia ºi
Scroviºtea) ºi Silvo-Delta
Instituþii colaboratoare: Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor pentru culegerea datelor
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Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat SILV.2
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: 31 decembrie 2000
Termenul limitã de transmitere a datelor: 19 ianuarie
2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
producþia unitãþilor silvice pe direcþii silvice, pentru masa
lemnoasã valorificatã, rãchitã, seminþe forestiere, puieþi
forestieri din pepiniere silvice, produse accesorii, produse
vânãtoreºti, produse piscicole, produse apicole ºi alte valorificãri; producþia unitãþilor silvice repartizatã pe judeþe, categorii de unitãþi ºi regiuni de dezvoltare pentru masa
lemnoasã valorificatã, rãchitã, seminþe forestiere, puieþi
forestieri din pepiniere silvice, produse accesorii, produse
vânãtoreºti, produse piscicole, produse apicole ºi alte valorificãri
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare ºi judeþe
Lucrãri editate: Producþia unitãþilor silvice
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Mediul
înconjurãtor în România
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei
publice, Regia Naþionalã a Pãdurilor, unitãþi de învãþãmânt,
institute de cercetare, organizaþii internaþionale, mass-media,
alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 30 aprilie 2001

PRODUCÞIA DE MASÃ LEMNOASÃ ªI SUPRAFAÞA
FONDULUI FORESTIER PARCURSÃ CU TÃIERI

1 Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul
cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica silviculturii
Obiectivul: determinarea masei lemnoase puse în circuitul economic pentru agenþii economici ºi a masei lemnoase folosite pentru acoperirea nevoilor populaþiei din
mediul rural
Sfera de cuprindere: unitãþi silvice care deþin ºi
administreazã fondul forestier naþional
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 50
Principalele variabile cercetate: masa lemnoasã pusã
în circuitul economic, suprafaþa parcursã cu tãieri, repartizarea masei lemnoase puse în circuitul economic
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2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: direcþiile silvice ale Regiei
Naþionale a Pãdurilor, Institutul de Cercetãri ºi Amenajãri
Silvice ºi unitãþile subordonate acestuia, Regia Autonomã
”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ (unitãþi
agrosilvice: societãþile comerciale Olimpus Mangalia ºi
Scroviºtea) ºi Silvo-Delta
Instituþii colaboratoare: Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor pentru culegerea datelor
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat SILV.3
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul 2000
Termenul limitã de transmitere a datelor: 19 ianuarie
2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
masa lemnoasã pusã în circuitul economic pe direcþii silvice, pe specii ºi produse lemnoase, masa lemnoasã pusã
în circuitul economic, repartizatã pe judeþe, categorii de
unitãþi ºi regiuni de dezvoltare pe specii ºi deþinãtori,
suprafaþa din fondul forestier parcursã cu tãieri pe direcþii
silvice ºi pe tipuri de tãieri
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare ºi judeþe
Lucrãri editate: Masa lemnoasã pusã în circuitul economic ºi suprafaþa din fondul forestier parcursã cu tãieri
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Mediul înconjurãtor în România
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei
publice, Regia Naþionalã a Pãdurilor, unitãþi de învãþãmânt,
institute de cercetare, organizaþii internaþionale, mass-media,
alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 30 aprilie 2001

PREÞURILE PRODUSELOR AGRICOLE DESTINATE
COMERCIALIZÃRII ªI PRELUCRÃRII

1 Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul
cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: determinarea preþurilor medii ale produselor
agricole achiziþionate la nivel de categorie de agent economic achizitor ºi la nivelul grupelor de unitãþi producãtoare
(gospodãriile populaþiei ºi alþi producãtori agricoli)
Sfera de cuprindere: agenþii economici cu activitate de
industrializare a produselor agricole, agenþii economici cu
activitate de comerþ cu ridicata sau cu activitate de inter-

mediere în comerþul cu ridicata de produse ºi societãþile
comerciale agricole care vând direct producþia proprie sau
desfãºoarã activitate de industrializare a producþiei proprii
Tipul de cercetare: cercetare statisticã selectivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 1.300
Principalele variabile cercetate: cantitãþile de produse
preluate, valorile de achiziþie ale produselor ºi preþurile
medii ale produselor agricole
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: agenþii economici cu activitate de industrializare a produselor agricole, care se înscriu
în grupele CAEN: 1511Ð1513, 1533, 1541Ð1542, 1551,
1561, 1562, 1570, 1581, 1583, 1589, 1591, 1593, 1596,
1599, 1600, 1713, 1714, 1910; agenþii economici cu activitate de comercializare a produselor agricole, care se
înscriu în grupele CAEN: 5111, 5121Ð5124, 5131, 5221;
societãþile comerciale care vând direct producþia proprie
ºi/sau au activitate de industrializare a acesteia ºi se
înscriu în grupele CAEN: 0111Ð0118, 0121Ð0128, 0130,
0211, 0212
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat PPA
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: trimestrul precedent
(trimestrele II, III ºi IV Ñ date cumulate)
Termenele limitã de transmitere a datelor: pentru
trimestrele I, II ºi III: T+5; pentru an: T+16
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
cantitãþile de produse agricole achiziþionate, exprimate în
unitãþi fizice, numãrul animalelor exprimat în capete, greutatea animalelor exprimatã în tone-greutate vie, pe categorii de agenþi economici achizitori ºi pe grupe de producãtori
(furnizori de produse agricole), pe judeþe de provenienþã ºi
pe total þarã; valorile de achiziþie ale produselor agricole,
pe categorii de agenþi economici ºi pe grupe de
producãtori, pe judeþe de provenienþã ºi pe total þarã;
preþurile medii de achiziþie ale produselor agricole, determinate pe categorii de agenþi economici achizitori, pe judeþe
de provenienþã, pe grupe de producãtori (furnizori de produse agricole) ºi pe total þarã
Tipul de serii de date: trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, pe grupe ºi
subgrupe de produse, pe categorii de agenþi economici
achizitori, pe grupe de producãtori (furnizori de produse
agricole)
Lucrãri editate: Indicii preþurilor produselor agricole, preluate de agenþii economici în vederea comercializãrii ºi prelucrãrii
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei
publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de cercetare,
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organizaþii internaþionale, mass-media, alte categorii de
utilizatori, la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: T+60
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Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: L+15

BALANÞELE PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE
PREÞURILE DECADALE ALE PRODUSELOR AGRICOLE

1 Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul
cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: determinarea preþurilor medii decadale, a
preþurilor medii lunare, trimestriale ºi anuale ale produselor
agricole, pe localitãþile cuprinse în cercetare ºi pe total
localitãþi
Sfera de cuprindere: pieþele reprezentative agroalimentare ºi oboarele din 95 de localitãþi urbane, în care se
comercializeazã produsele agricole vândute de producãtorii
particulari ºi de asociaþii ale acestora direct populaþiei
Tipul de cercetare: cercetare statisticã selectivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 100 de pieþe reprezentative ºi 82 de oboare
Principalele variabile cercetate: preþul de vânzare practicat pe piaþa reprezentativã
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: direcþiile teritoriale de statisticã ale I.N.S.
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
PPT (completat de personalul direcþiilor teritoriale de statisticã)
Periodicitate: decadalã
Momentul/Perioada de referinþã: decada curentã
Termenele limitã de transmitere a datelor: în zilele de
7, 17 ºi 27 ale lunii
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
preþurile medii (decadale, lunare, trimestriale, anuale) ale
produselor agricole vândute
Tipul de serii de date: decadale, lunare, trimestriale ºi
anuale
Profilul de prelucrare a datelor: la nivel de produs ºi
subgrupe de produse, pe fiecare localitate cuprinsã în cercetare ºi pe total localitãþi
Lucrãri editate: Preþurile principalelor produse agricole
la sfârºitul lunii
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Buletinul statistic de preþuri
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei
publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de cercetare, organizaþii internaþionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere

LA PRODUCÃTORI

1 Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul lucrãrii: elaborarea contului de producþie din
agriculturã, ca sursã pentru elaborarea conturilor naþionale
ºi a bilanþurilor alimentare
Principalele variabile prelucrate: stoc iniþial, producþia,
cumpãrãri, alte intrãri, pierderi ºi scãzãminte, total resurse,
vânzãri la FNC, vânzãri la UNISEM ºi SEMROM, alte
vânzãri în afara ramurii, export direct, vânzãri în afara
categoriei de producãtori, vânzãri în cadrul categoriei de
producãtori, transformat de producãtor, consum uman, alte
autoconsumuri, repartizat acþionarilor ºi asociaþilor, consum
de sãmânþã, consum de furaj, alte intraconsumuri, total utilizãri, stoc la sfârºitul anului, variaþia ºeptelului, pe categorii de producãtori
Sursa datelor: cercetãrile statistice anuale privind
activitatea economicã a unitãþilor agricole cu personalitate
juridicã (AGR.1A ”Societãþi comerciale de producþie
agricolãÒ, AGR.1B ”Unitãþi prestatoare de servicii pentru
agriculturãÒ, AGR.1C ”Societãþi agricole înfiinþate potrivit
Legii nr. 36/1991Ò), cercetarea statisticã privind preþurile
produselor agricole destinate comercializãrii ºi prelucrãrii
(PPA), ºi lucrãrile statistice privind producþia agricolã vegetalã, producþia animalã, efectivele de animale existente la
31 decembrie, preþurile medii ale produselor agricole
vândute în pieþele agroalimentare, precum ºi rezultate din
Ancheta integralã în gospodãrii ºi surse administrative
(UNISEM ºi SEMROM)
2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
indicatori de cantitate, preþ, valoare privind stocurile iniþiale
ºi finale, producþia, cumpãrãrile, alte intrãri, pierderi ºi
scãzãminte, total resurse, vânzãri la FNC, vânzãri la
UNISEM ºi SEMROM, alte vânzãri în afara ramurii, export
direct, vânzãri în afara categoriei de producãtori, vânzãri în
cadrul categoriei de producãtori, transformat de producãtor,
consum uman, alte autoconsumuri, repartizat acþionarilor ºi
asociaþilor, consum de sãmânþã, consum de furaj, alte
intraconsumuri, totalul utilizãrilor, variaþia ºeptelului, pentru
principalele produse agricole (circa 50) ºi categorii de producãtori
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, categorii de
producãtori
Lucrãri editate: Balanþele produselor agricole la producãtori
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
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Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei
publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de cercetare, organizaþii internaþionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 3 iulie 2001
VALOAREA ADÃUGATÃ BRUTÃ ÎN AGRICULTURÃ

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: determinarea indicatorilor de sintezã din
agriculturã, sursã pentru elaborarea produsului intern brut,
bazã pentru determinarea contului de producþie din agriculturã pe an ºi trimestre (date estimate ºi definitive)
Principalele variabile prelucrate: cantitatea, preþul
curent ºi comparabil an precedent ºi valoarea produselor
agricole în preþuri curente ºi comparabile an precedent,
pentru circa 95 de produse pe total agriculturã, sector privat ºi gospodãriile populaþiei, cheltuielile cu înfiinþarea
plantaþiilor de vii ºi pomi, valoarea serviciilor de mecanizare, chimizare ºi protecþie fitosanitarã, valoarea serviciilor
de ameliorare ºi reproducþie în zootehnie, valoarea serviciilor de îmbunãtãþiri funciare în preþuri curente ºi comparabile an precedent, consumul intermediar în preþuri curente
ºi comparabile an precedent, valoarea adãugatã brutã în
preþuri curente ºi comparabile an precedent Ñ date estimate, consumul intermediar pe elemente în preþuri curente
ºi comparabile an precedent, valoarea adãugatã brutã pe
total agriculturã, culturã vegetalã, creºterea animalelor ºi
servicii agricole Ñ date definitive
Sursa datelor: cercetãrile statistice anuale AGR.2B
”Suprafaþa recoltatã ºi producþia agricolã vegetalã obþinutã
ºi cercetãrile privind activitatea economicã a unitãþilor agricole cu personalitate juridicãÒ, lucrarea privind producþia
animalã ºi efectivele de animale, preþurile medii ale produselor agricole vândute în pieþele agroalimentare, surse
administrative (Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, Societatea Naþionalã de Îmbunãtãþiri Funciare, Agenþia
Naþionalã pentru Ameliorare ºi Reproducþie în Zootehnie),
Institutul de Cercetare pentru Viticulturã ºi Vinificaþie Valea
Cãlugãreascã, Institutul de Cercetare ºi Producþie pentru
Pomiculturã Piteºti Ð Mãrãcineni ºi alte surse statistice
2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
valoarea producþiei agricole (pentru circa 95 de produse pe
total agriculturã ºi categorii de producãtori), consumul intermediar ºi valoarea adãugatã brutã în preþuri curente ºi
comparabile an precedent, valoarea serviciilor pentru agriculturã, consumul intermediar ºi valoarea adãugatã brutã
aferente în preþuri curente ºi comparabile an precendent Ñ
date estimate ºi definitive
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, forme de proprietate

Lucrãri editate: Valoarea adãugatã brutã în agriculturã
Ñ date estimate
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, România în cifre
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei
publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de cercetare, organizaþii internaþionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 5 iulie 2001

CONTURILE TRIMESTRIALE DE PRODUCÞIE DIN AGRICULTURÃ Ñ
DATE ESTIMATE ªI DEFINITIVE

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: obþinerea indicatorilor sintetici din domeniul
statisticii agriculturii necesari pentru elaborarea conturilor
naþionale trimestriale cu date estimate ºi definitive
Principalele variabile prelucrate: valoarea producþiei
vegetale, animale ºi de servicii agricole, valoarea consumului intermediar ºi valoarea adãugatã brutã aferentã în
preþuri curente ºi comparabile an precedent
Sursa datelor: Cercetarea statisticã PPA ”Preþurile produselor agricole destinate comercializãrii ºi prelucrãriiÒ,
lucrarea privind preþurile medii ale produselor agricole
vândute în pieþele agroalimentare, valoarea producþiei agricole, valoarea adãugatã brutã, surse administrative
(Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, Societatea
Naþionalã de Îmbunãtãþiri Funciare, Agenþia Naþionalã pentru Ameliorare ºi Reproducþie în Zootehnie, Institutul de
Cercetare pentru Viticulturã ºi Vinificaþie Valea
Cãlugãreascã ºi Institutul de Cercetare ºi Producþie pentru
Pomiculturã Piteºti Ð Mãrãcineni) ºi alte surse statistice
Instituþii colaboratoare: Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor pentru culegerea datelor
2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
valoarea producþiei vegetale, animale ºi de servicii agricole,
valoarea consumului intermediar ºi valoarea adãugatã brutã
aferentã în preþuri curente ºi comparabile an precedent
Tipul de serii de date: trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, forme de proprietate
Lucrãri editate: Valoarea producþiei agricole, consumul
intermediar ºi valoarea adãugatã brutã
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
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Pãdurilor, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei
publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de cercetare, organizaþii internaþionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termene de diseminare a datelor: T+50 (date estimate
pentru anul 2001) ºi 31 octombrie 2001 (date definitive
pentru trimestrele anului 2000)

VALOAREA PRODUCÞIEI AGRICOLE

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: determinarea indicatorilor de sintezã din
agriculturã, bazã pentru determinarea contului de producþie
din agriculturã ºi pentru elaborarea conturilor trimestriale de
producþie din agriculturã, sursã pentru elaborarea produsului
intern brut
Principalele variabile prelucrate: cantitatea, preþul perioadei curente ºi perioadei de bazã (anul precedent) ºi
valoarea produselor agricole, exprimatã în preþuri curente ºi
comparabile (anul precedent) pentru circa 95 de produse,
pe total agriculturã, sector privat ºi gospodãriile populaþiei,
cheltuielile cu înfiinþarea plantaþiilor de vii ºi pomi, valoarea
serviciilor de mecanizare, chimizare ºi protecþie fitosantiarã,
valoarea serviciilor de ameliorare ºi reproducþie în zootehnie, valoarea serviciilor de îmbunãtãþiri funciare, în preþuri
curente ºi comparabile, valoare în preþuri curente ºi comparabile a producþiei agricole, vegetale ºi animale, ponderea judeþelor în total þarã la producþia agricolã, vegetalã ºi
animalã, evoluþia producþiei agricole, vegetale ºi animale
Sursa datelor: lucrãrile privind producþia agricolã vegetalã, producþia animalã pe categorii de producãtori, efectivele de animale existente la 31 decembrie, ”Balanþele
principalelor produse agricole la producãtoriÒ, ”Preþurile
medii ale produselor agricole vândute în pieþele agroalimentareÒ, cercetãrile statistice AGR.1B ”Activitatea economicã a unitãþilor prestatoare de servicii pentru agriculturã
(mecanizare, chimizare, protecþie fitosanitarã)Ò, AGR.1D
”Activitatea economicã a unitãþilor prestatoare de servicii
pentru agriculturã (ameliorare ºi reproducþie în zootehnie)Ò,
AGR.1E ”Activitatea economicã a unitãþilor prestatoare de
servicii pentru agriculturã (îmbunãtãþiri funciare)Ò, AGR.2B
”Suprafaþa recoltatã ºi producþia vegetalã obþinutãÒ, alte
surse statistice
2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
valoarea producþiei agricole, vegetale ºi animale în preþuri
curente ºi comparabile, ponderea judeþelor în total þarã,
evoluþia producþiei agricole, vegetale ºi animale (bazã an
precedent), atât pe total agriculturã, cât ºi pentru sectorul
privat ºi gospodãriile populaþiei
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe
Lucrãri editate: Valoarea producþiei agricole în anul 2000
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Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Starea economicã ºi socialã a
României, Evoluþia sectorului privat din România, România
în cifre Ñ breviar statistic, Buletinul statistic CESTAT
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei
publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de cercetare, organizaþii internaþionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 10 iulie 2001

INDICII PREÞURILOR PRODUSELOR AGRICOLE

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul lucrãrii: analiza evoluþiei preþurilor produselor
agricole
Principalele variabile prelucrate: indicii preþurilor produselor agricole
Sursa datelor: Cercetarea statisticã privind preþurile produselor agricole destinate comercializãrii ºi prelucrãrii (PPA)
ºi Cercetarea statisticã privind preþurile decadale ale produselor agricole (PPT)
2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
indicii preþurilor la nivel de produs, subgrupe de produse,
grupe de produse, total pe þarã
Tipul de serii de date: trimestriale, anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, grupe, subgrupe de produse ºi produse
Lucrãri editate: Indicii preþurilor produselor agricole
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, ministere, Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia
Consumatorilor, Oficiul Concurenþei, alte instituþii ale administraþiei publice, ASAS, unitãþi de învãþãmânt, institute de
cercetare, organizaþii internaþionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: T+60

CHELTUIELILE PENTRU PROTECÞIA MEDIULUI

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul
cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica mediului
Obiectivul: evaluarea cheltuielilor pentru protecþia
mediului ºi evidenþierea fluxurilor de finanþare la nivelul
producãtorilor specializaþi ºi nespecializaþi de servicii de
protecþie a mediului
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Sfera de cuprindere: unitãþile administraþiei publice centrale ºi locale ºi agenþii economici care fac cheltuieli pentru
protecþia mediului
Tipul de cercetare: cercetare statisticã selectivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 7.000
Principalele variabile cercetate: cheltuielile totale pentru
protecþia mediului, investiþiile pentru protecþia mediului,
cheltuielile curente, resursele pentru realizarea activitãþilor
de protecþie a mediului, subvenþiile primite, veniturile
realizate
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: unitãþile administraþiei
publice centrale ºi locale (CAEN 75), agenþii economici
(CAEN 10Ð41), unitãþile pentru comerþul cu ridicata al
deºeurilor ºi resturilor (CAEN 5157), unitãþile pentru asanarea ºi îndepãrtarea gunoaielor, salubritate ºi activitãþi similare (CAEN 9000)
Instituþii colaboratoare: Ministerul Apelor ºi Protecþiei
Mediului pentru culegerea datelor
Modul de colectare a datelor primare: datele se colecteazã de ICIM pe baza Formularului statistic ”Cheltuieli de
protecþia mediuluiÒ, prin intermediul anchetatorilor
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: 30 iunie 2001
Locul de transmitere a datelor: ICIM ºi I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
cheltuielile pentru protecþia mediului la nivel naþional,
judeþean, pe clase CAEN, pe factori de mediu, pe tipuri de
activitãþi specifice de protecþie a mediului, pe categorii de
producãtori de servicii de protecþie a mediului ºi pe categorii de cheltuieli
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional
Lucrãri editate: Cheltuieli pentru protecþia mediului în
anul 2000
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Mediul înconjurãtor în România
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului,
ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, unitãþi
de învãþãmânt, institute de cercetare, organizaþii
internaþionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la
cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 28 decembrie 2001

CALITATEA AERULUI

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica mediului
Obiectivul: determinarea indicatorilor statistici ai calitãþii
aerului, în vederea evaluãrii generalizate a poluãrii aerului

Sfera de cuprindere: mulþimea agenþiilor judeþene pentru protecþia mediului pentru fiecare localitate în care existã
staþii de supraveghere
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 42
Principalele variabile cercetate: surse majore de emisie, concentraþia maximã admisibilã, concentraþia maximã
efectivã (minimã ºi maximã), concentraþia medie anualã
(minimã ºi maximã), frecvenþa depãºirii concentraþiei
maxime admisibile, numãrul staþiilor de supraveghere
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: agenþiile judeþene pentru
protecþia mediului (APM)
Instituþii colaboratoare: Ministerul Apelor ºi Protecþiei
Mediului pentru culegerea datelor
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat PMI Ñ FILA 1
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: 28 februarie
2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
concentraþiile pentru fiecare substanþã poluantã, pe localitãþi, zone ºi judeþe: numãrul staþiilor de supraveghere,
variaþia concentraþiei maxime efective (minimã ºi maximã),
variaþia concentraþiei medii anuale (minimã ºi maximã) ºi
frecvenþa depãºirii concentraþiei maxime admisibile; localitãþile în care s-au înregistrat depãºiri ale concentraþiei
maxime admisibile, pe substanþe poluante ºi judeþe,
numãrul populaþiei, suprafaþa localitãþii ºi frecvenþa de
depãºire a concentraþiei maxime admisibile; cantitatea de
substanþe poluante dupã metoda de analizã, pe judeþe;
recoltare ºi analizã în laborator, metoda gravimetricã, recoltare automatã ºi analizã în timp real, cu evidenþierea
variaþiei concentraþiei maxime efective (minimã ºi maximã),
variaþiei concentraþiei medii anuale (minimã ºi maximã) ºi a
frecvenþei de depãºire a concentraþiei maxime admisibile;
localitãþile ºi zonele poluate dupã sursele majore de emisie, pe judeþe; localitãþile în care s-au înregistrat depãºiri
ale concentraþiei maxime admisibile, pe substanþe poluante
ºi judeþe: variaþia concentraþiei maxime efective (minimã ºi
maximã), variaþia concentraþiei medii anuale (minimã ºi
maximã) ºi frecvenþa depãºirii concentraþiei maxime admisibile
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: judeþe ºi localitãþi cu
staþii de supraveghere
Lucrãri editate: Calitatea aerului
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Mediul înconjurãtor în România
Beneficiarii rezultalelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului,
ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, unitãþi
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de învãþãmânt, institute de cercetare, organizaþii
internaþionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la
cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 2 iulie 2001
1.2. STATISTICA ÎNTREPRINDERILOR
ANCHETE STRUCTURALE ÎN ÎNTREPRINDERI Ñ AS

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica întreprinderilor
Obiectivul: elaborarea informaþiilor necesare, într-o
manierã precisã, fiabilã ºi oportunã, pentru caracterizarea
sistemului productiv ºi comercial al întreprinderilor; calcularea indicatorilor sintetici la nivelul economiei naþionale;
elaborarea conturilor naþionale ºi actualizarea Registrului
statistic al întreprinderilor (REGIS)
Sfera de cuprindere: totalitatea întreprinderilor a cãror
activitate economicã principalã corespunde urmãtoarelor
sectoare: industrie, construcþii, comerþ, servicii, cercetare,
activitãþi bancare ºi de asigurãri, administraþie publicã ºi
privatã, învãþãmânt public, sãnãtate ºi asistenþã socialã,
activitãþi asociative diverse
Tipul de cercetare: cercetare statisticã selectivã pentru
întreprinderile cu mai puþin de 20 de salariaþi ºi exhaustivã
pentru întreprinderile cu peste 20 de salariaþi
Numãrul de unitãþi cercetate: 35.000 de întreprinderi
Principalele variabile cercetate: capital social, modificãri
de structurã, venituri, cheltuieli, stocuri, consum intermediar,
numãr de persoane ocupate, numãr de salariaþi, numãr de
persoane nesalariate, numãr de ore lucrate de salariaþi,
investiþii realizate în cursul perioadei de referinþã, investiþii
brute în bunuri corporale, imobilizãri corporale în terenuri,
imobilizãri corporale în clãdiri Ñ construcþii speciale ºi
amenajãri la construcþii Ñ, imobilizãri corporale în maºini,
utilaje ºi mijloace de transport, imobilizãri necorporale,
valoarea lucrãrilor de reparaþii capitale la utilajele existente
în dotare, valoarea lucrãrilor de construcþii realizate în
strãinãtate, valoarea lucrãrilor de construcþii noi realizate în
þarã, valoarea lucrãrilor de reparaþii capitale la construcþii
existente, valoarea lucrãrilor de întreþinere ºi reparaþii
curente la clãdiri ºi construcþii existente
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: întreprinderile cu activitate
principalã de: industrie, construcþii, comerþ, servicii, cercetare, activitãþi bancare ºi de asigurãri, administraþie publicã
ºi privatã, învãþãmânt public, sãnãtate ºi asistenþã socialã,
activitãþi asociative diverse
Modul de colectare a datelor primare: formulare statistice autoadministrate (CG Ñ chestionar general, CS Ñ
chestionar simplificat, AS-BÃNCI, AS-ASIG/REASIG) ºi
surse administrative
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: 31 mai 2001
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Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
producþia industrialã pe activitãþi, structura producþiei
industriale pe activitãþi, lucrãrile de construcþii pe forme de
proprietate, indicii lucrãrilor ºi ai productivitãþii muncii în
construcþii, lucrãrile de construcþii dupã modul de execuþie
ºi pe forme de proprietate, lucrãrile de construcþii în antreprizã pe categorii de obiecte ºi tipuri de lucrãri, investiþii pe
activitãþi ale economiei naþionale, indicii investiþiilor pe
activitãþi ale economiei naþionale, investiþii în industrie pe
activitãþi, indicii investiþiilor în industrie pe activitãþi, balanþa
imobilizãrilor corporale, imobilizãri corporale pe forme de
proprietate, imobilizãri pe activitãþi ale economiei naþionale,
imobilizãri corporale în industrie pe activitãþi, comerþ, servicii de piaþã prestate pentru populaþie ºi pentru agenþii economici, cifra de afaceri pe sectoare de activitate, clase de
mãrime ºi forme de proprietate, capital social, valoarea
adãugatã brutã la costul factorilor, investiþii brute, rezultatul
brut, exporturi directe, cifrã de afaceri, investiþii brute, efectiv de personal pe regiuni de dezvoltare ºi clase de
mãrime
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de dezvoltare, sectoare economice, clase de mãrime ale întreprinderilor, forme de proprietate, forme juridice
Lucrãri editate: Activitatea agenþilor economici, Principalii
indicatori din comerþ
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Rezultate ºi performanþe ale întreprinderilor din industrie ºi construcþii, Rezultate ºi performanþe
ale întreprinderilor din comerþ ºi servicii
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei,
Ministerul pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie,
ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, unitãþi
de învãþãmânt, institute de cercetare, mass-media, alte
categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termene de diseminare a datelor: pentru Anuarul
Statistic al României Ñ 30 noiembrie 2001; pentru
publicaþii Ñ 29 iunie 2002

INVESTIÞII

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica investiþiilor
Obiectivul: stabilirea volumului de investiþii realizate în
economia naþionalã ºi analiza activitãþii investiþionale pe
ramuri ale economiei, din punct de vedere al elementelor
componente (lucrãri de construcþii, utilaje cu ºi fãrã montaj,
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mijloace de transport, alte cheltuieli), ºi surse de finanþare
(surse proprii, credite, buget de stat ºi bugete locale, fondurile populaþiei ºi alte surse)
Sfera de cuprindere: agenþi economici cu capital social
integral de stat, majoritar de stat, majoritar privat, integral
privat, integral strãin, unitãþi din sectorul public de interes
naþional ºi local, unitãþi din sectorul cooperatist ºi obºtesc
Tipul de cercetare: cercetare statisticã selectivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 23.000
Principalele variabile cercetate: achiziþiile de imobilizãri
corporale din þarã ºi din import pe elemente de structurã,
pe forme de proprietate, surse de finanþare ºi pe principalele activitãþi ale economiei naþionale
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: agenþii economici care fac
parte din sfera de cuprindere, selectaþi în eºantion
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat INV
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: trimestrul calendaristic precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: T+20
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S. ºi I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
valoarea investiþiilor, a lucrãrilor de construcþii, a utilajelor
cu ºi fãrã montaj, a mijloacelor de transport
Tipul de serii de date: trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, pe forme de
proprietate, surse de finanþare ºi activitãþi CAEN
Lucrãri editate: Investiþii realizate în economia naþionalã
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletin statistic lunar, Informaþii statistice Ñ seria investiþiiconstrucþii, Buletinul statistic al þãrilor CEFTA (CESTAT)
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei,
Ministerul pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie,
ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, unitãþi
de învãþãmânt, institute de cercetare, mass-media, alte
categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: T+55

1.3. STATISTICA INDUSTRIEI
PRODUCÞIA FIZICÃ INDUSTRIALÃ

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica industriei
Obiectivul: determinarea producþiei fizice industriale realizate pe total þarã ºi pe forme de proprietate (cu balanþa
lor) ºi calcularea indicelui definitiv al producþiei industriale

Sfera de cuprindere: unitãþi care realizeazã produse
industriale cuprinse în Nomenclatorul de produse industriale
PRODIND
Tipul de cercetare: Cercetare statisticã parþialã pentru
unitãþi cu peste 20 de salariaþi
Numãrul de unitãþi cercetate: 8.000
Principalele variabile cercetate: stoc la începutul anului,
producþia realizatã în cursul anului, livrãrile pe piaþa internã
ºi externã, realizãrile cu materialele clienþilor, consumul
intern productiv, stocul la sfârºitul anului, valoarea
producþiei realizate în cursul anului, valoarea producþiei
industriale livrate ºi a celei executate cu materialele
clienþilor, numãrul de localitãþi în care s-a realizat producþia,
pe produse; numãrul mediu al salariaþilor; efectivul de salariaþi la 31 decembrie
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: lunar: unitãþile cu activitate
principalã de industrie cu peste 20 de salariaþi; anual: toate
unitãþile cu peste 20 de salariaþi, care realizeazã produse
cuprinse în Nomenclatorul de produse PRODIND, indiferent
de activitatea principalã CAEN
Modul de colectare a datelor primare: formulare statistice autoadministrate IND, IND A ºi IND A Ñ anexã
Periodicitate: lunarã/anualã
Momentul/Perioada de referinþã: luna calendaristicã precedentã/anul 2000
Termenul limitã de transmitere a datelor: L+12/23 martie 2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
balanþa industrialã pe produse, indicii lunari, indicii definitivi
ai producþiei industriale
Tipul de serii de date: lunare, anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe ºi localitãþi, produse industriale (serii martor ºi PRODIND), activitãþi CAEN ºi forme de proprietate
Lucrãri editate: Producþia fizicã industrialã realizatã Ñ
lunar ºi anual (serie martor); Producþia fizicã industrialã
realizatã Ñ lunar ºi anual (PRODIND); Producþia fizicã
industrialã realizatã în subunitãþi Ñ anual (serie martor,
PRODIND); Indicii producþiei industriale Ñ lunar ºi anual
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, Buletinul statistic de industrie,
Anuarul Statistic al României, România în cifre Ñ breviar
statistic, Buletinul statistic CESTAT
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei,
Ministerul pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie,
ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, unitãþi
de învãþãmânt, institute de cercetare, mass-media, alte
categorii de utilizatori la cerere
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Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: L+30 pentru luna/
anual Ñ 20 septembrie 2001

BALANÞA PRELUCRÃRII ÞIÞEIULUI

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica industriei
Obiectivul: cuantificarea activitãþii de prelucrare a þiþeiului ºi de obþinere a produselor petroliere, identificarea
resurselor de þiþei, produse petroliere ºi componente de
amestec supuse prelucrãrii în rafinãrii Ñ pe surse de provenienþã, precum ºi produsele rezultate din procesul de
rafinare Ñ pe sortimente de produse petroliere
Sfera de cuprindere: Totalitatea unitãþilor de rafinare a
þiþeiului
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 13
Principalele variabile cercetate: producþia naþionalã de
þiþei; importul de þiþei ºi produse petroliere supuse prelucrãrii în rafinãrii; stocurile la începutul ºi la sfârºitul perioadei de referinþã; producþia brutã de produse petroliere
finite, pe sortimente; consumurile proprii; livrãrile la consumatori, din care cãtre unitãþile din petrochimie
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: rafinãriile de petrol
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat P
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: 23 aprilie
2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
cantitãþile de þiþei, produse lichide de la extracþia gazelor
naturale, semifabricate, aditivi ºi componente de amestec,
supuse prelucrãrii, dupã sursa de provenienþã (producþie
internã, import, stoc), ºi producþia brutã de produse petroliere finite, pe sortimente, consumurile proprii, livrãrile la
consumatori, din care cãtre unitãþile din petrochimie
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, pe sortimente
de produse petroliere
Lucrãri editate: Resurse energetice ºi utilizarea acestora; Balanþa energeticã
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Anuarul Statistic al României, România în cifre Ñ breviar
statistic
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Banca Naþionalã a României, Ministerul
Informaþiilor Publice, Ministerul Industriei ºi Resurselor,
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Ministerul Finanþelor Publice, ministere ºi alte instituþii ale
administraþiei publice, Autoritatea Naþionalã de
Reglementare în Domeniul Energiei, mari unitãþi
producãtoare de energie, institute de cercetare, massmedia, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 12 octombrie 2001

ACTIVITATEA SECTORULUI METALURGIC

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica industriei
Obiectivul: determinarea producþiei, a livrãrilor ºi
intrãrilor de produse metalurgice din oþel, a consumurilor
principalelor materii prime pentru realizarea produselor
metalurgice din oþel, a balanþei deºeurilor de fier (fontã ºi
oþel) în sectorul metalurgic, pentru principalele produse
metalurgice din oþel
Sfera de cuprindere: unitãþile cu activitate principalã de
industrie, care realizeazã produse din oþel
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 250
Principalele variabile cercetate: producþia, livrãrile ºi
intrãrile de produse metalurgice din oþel, consumurile de
materii prime în sectorul metalurgic, stocurile, intrãrile, consumurile ºi vânzãrile de deºeuri de fier (fontã ºi oþel), în
sectorul metalurgic
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: unitãþile incluse în sfera de
cuprindere
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat MET
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: 20 martie
2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
producþia de produse metalurgice din oþel realizatã în anul
de referinþã, producþia consumatã ºi livratã pentru principalele produse metalurgice din oþel, consumurile principalelor
materii prime pentru realizarea produselor metalurgice din
oþel, balanþa deºeurilor de fier (fontã ºi oþel) în sectorul
metalurgic
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
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Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Ministerul Industriei ºi Resurselor, ministere ºi
alte instituþii ale administraþiei publice, institute de cercetare,
mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 31 mai 2001

CIFRA DE AFACERI DIN UNITÃÞILE INDUSTRIALE

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul
cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica industriei
Obiectivul: calculul indicelui cifrei de afaceri din unitãþile
industriale
Sfera de cuprindere: totalitatea unitãþilor cu activitate
economicã principalã de industrie
Tipul de cercetare: cercetare statisticã selectivã a
unitãþilor cu mai puþin de 20 de salariaþi ºi exhaustivã a
unitãþilor cu peste 20 de salariaþi
Numãrul de unitãþi cercetate: 10.000
Principalele variabile cercetate: cifra de afaceri, veniturile din vânzarea produselor finite ºi semifabricate, pe total
ºi pe piaþa internã ºi externã, pentru luna curentã ºi luna
precedentã; efectivul de personal la sfârºitul lunii, valoarea
comenzilor (contractelor), stocurile de comenzi pentru piaþa
internã ºi externã
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: agenþii economici cu activitate principalã de industrie, care corespund criteriilor de
selecþie
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat INDCA
Periodicitate: lunarã
Momentul/Perioada de referinþã: luna calendaristicã cercetatã
Termenul limitã de transmitere a datelor: L+30
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
Cifra de afaceri totalã ºi indicii cifrei de afaceri din unitãþile
industriale
Tipul de serii de date: lunare
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, pe diviziuni
CAEN
Lucrãri editate: Indicii cifrei de afaceri din unitãþile
industriale
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, Buletinul statistic de industrie,
Buletinul statistic CESTAT
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Industriei ºi Resurselor,
ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, institute
de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la
cerere

Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: L+60

PREÞURILE PRODUCÞIEI INDUSTRIALE

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul
cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica industriei
Obiectivul: calculul indicelui preþurilor producþiei industriale
Sfera de cuprindere: unitãþi cu activitate principalã de
industrie, care realizeazã produse industriale prevãzute în
Nomenclatorul de produse industriale PRODIND
Tipul de cercetare: cercetare statisticã selectivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 2.000
Principalele variabile cercetate: valoarea producþiei
livrate, cantitatea livratã, preþul de livrare
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: agenþii economici selectaþi
în eºantion
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat PRETIND
Periodicitate: lunarã
Momentul/Perioada de referinþã: luna calendaristicã precedentã
Termenul limitã de transmitere a datelor: L+17
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
indicii preþurilor producþiei industriale
Tipul de serii de date: lunare
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, pe activitãþi
CAEN
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic de preþuri, Buletinul statistic lunar,
Buletinul statistic de industrie, Anuarul Statistic al României,
România în cifre Ñ breviar statistic
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Industriei ºi Resurselor,
ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, institute
de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la
cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: L+30

INDICII PRODUCÞIEI INDUSTRIALE

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statistica industriei
Obiectivul: calculul indicelui producþiei industriale
Principalele variabile prelucrate: producþia industrialã
exprimatã fizic sau valoric, preþurile medii unitare de
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producþie, cantitatea medie produsã în anul de bazã exprimatã fizic sau valoric
Sursa datelor: Cercetãrile statistice IND ºi IND A privind producþia fizicã industrialã
2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
indicii producþiei industriale
Tipul de serii de date: lunare ºi anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, pe activitãþi
CAEN
Lucrãri editate: Indicii producþiei industriale
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, Buletinul statistic de industrie,
Anuarul Statistic al României, România în cifre Ñ breviar
statistic
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Industriei ºi Resurselor,
ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, institute
de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la
cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termene de diseminare a datelor: L+30 pentru lunã/
anual: 15 octombrie 2001

INDICII PREÞURILOR PRODUCÞIEI INDUSTRIALE

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statistica industriei
Obiectivul: calculul indicelui preþurilor producþiei industriale
Principalele variabile cercetate: valoarea producþiei
livrate, cantitatea livratã, preþul de livrare
Sursa datelor: Cercetarea statisticã PRETIND privind
preþurile producþiei industriale
2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
indicii preþurilor producþiei industriale
Tipul de serii de date: lunare ºi anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, pe activitãþi
CAEN
Lucrãri editate: Indicii preþurilor producþiei industriale
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, Buletinul statistic de preþuri,
Buletinul statistic de industrie, Anuarul Statistic al
României, Buletinul statistic CESTAT
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Industriei ºi Resurselor,
ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, institute
de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la
cerere
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Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termene de diseminare a datelor: L+30 pentru luna/
anual: 20 martie 2001

ANCHETA DE CONJUNCTURÃ ECONOMICÃ
ÎN INDUSTRIA PRELUCRÃTOARE

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul
cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica industriei
Obiectivul: estimarea tendinþelor de evoluþie a
producþiei din industria prelucrãtoare pe termen scurt ºi
mediu
Sfera de cuprindere: întreprinderile cu activitate economicã principalã sau secundarã de industrie prelucrãtoare
Tipul de cercetare: cercetare statisticã selectivã Ñ
anchetã calitativã de opinie
Numãrul de unitãþi cercetate: 2.500
Principalele variabile cercetate: evaluarea tendinþelor
referitoare la situaþia economicã a întreprinderii, producþia
industrialã, contractele ºi comenzile, capacitatea de producþie, exportul, numãrul de salariaþi, preþurile, cauzele de
limitare a producþiei, investiþiile
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: întreprinderile selectate din
baza de sondaj
Modul de colectare a datelor primare: Chestionar statistic autoadministrat A.CON.IND; interviu prin telefon
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: trimestrul calendaristic
curent
Termenul limitã de transmitere a datelor: a 15-a zi
calendaristicã a trimestrului
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
soldurile conjuncturale referitoare la tendinþa de evoluþie a
variabilelor cercetate: producþie, contracte ºi comenzi,
numãrul de salariaþi, preþuri în industrie
Tipul de serii de date: trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: pentru fiecare indicator,
la nivel de industrie prelucrãtoare, pe activitãþi economice
(diviziuni CAEN), clase de mãrime a întreprinderilor, forme
de proprietate ºi regiuni de dezvoltare
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Studii
de conjuncturã economicã
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei,
ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, institute
de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la
cerere
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Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: a 45-a zi calendaristicã a trimestrului

Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: L+25

1.4. STATISTICA PRODUCÞIEI DE ENERGIE ELECTRICÃ
ªI TERMICÃ, GAZE ªI APÃ

RESURSELE ENERGETICE ªI UTILIZAREA ACESTORA

PRODUCÞIA FIZICÃ DE ENERGIE ELECTRICÃ
ªI ENERGIE TERMICÃ

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul
cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica energiei
Obiectivul: determinarea producþiei de energie electricã
pe moduri de producere, a energiei termice ºi a elementelor pentru balanþa energiei electrice, determinarea resurselor ºi a consumului de energie electricã ºi a producþiei de
energie termicã
Sfera de cuprindere: unitãþi active, producãtoare de
energie electricã ºi energie termicã
Tipul de cercetare: cercetare statisticã parþialã
Numãrul de unitãþi cercetate: 85
Principalele variabile cercetate: producþia de energie
electricã pe moduri de producere, producþia de energie termicã ºi elemente de balanþã ale energiei electrice (importul, consumul în economie, consumul pentru iluminatul
public, consumul populaþiei, pierderile ºi exportul)
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date:
Termoelectrica,
Hidroelectrica, Electrica, Transelectrica, Nuclear-electrica
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat IND E
Periodicitate: lunarã
Momentul/Perioada de referinþã: luna calendaristicã
anterioarã
Termenul limitã de transmitere a datelor: L+12
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
producþia fizicã de energie electricã ºi termicã pe destinaþii,
importul de energie electricã ºi principalele destinaþii ale
energiei electrice
Tipul de serii de date: lunare
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, pe tipuri de
energie transformatã
Lucrãri editate: Producþia principalelor produse industriale, Indicii producþiei industriale, Balanþa energiei electrice
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, Buletinul statistic de industrie
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Industriei ºi Resurselor,
ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, institute
de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la
cerere

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul
cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica energiei
Obiectivul: determinarea resurselor de energie primarã
ºi transformatã Ñ cantitativ ºi calitativ Ñ pe tipuri de
purtãtori de energie; utilizarea resurselor de energie disponibile pe activitãþi CAEN pentru consumul energetic ºi
neenergetic, pe sortimente
Sfera de cuprindere: eºantion reprezentativ de unitãþi cu
activitate clasificatã conform CAEN, alcãtuit dintr-o zonã
exhaustivã (producãtori ºi mari consumatori de energie), ºi
un eºantion reprezentativ pentru toate activitãþile cuprinse
în CAEN
Tipul de cercetare: cercetare statisticã selectivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 4.400
Principalele variabile cercetate: resurse energetice ºi
utilizarea acestora, utilizarea resurselor energetice pe
activitãþi
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: unitãþi active, producãtoare
ºi consumatoare de energie
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat E01
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: 23 aprilie
2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
producþia de energie primarã ºi transformatã, pe sortimente, importul ºi exportul de energie, consumul de energie în sectorul de transformare, pe tipuri de energie
transformatã produsã, consumurile energetice ºi neenergetice în industrie Ñ pe diviziuni CAEN Ñ, precum ºi în
principalele activitãþi CAEN; pierderile de energie în transport ºi distribuþie
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, pe activitãþi,
pe tipuri de purtãtori de energie
Lucrãri editate: Resurse energetice ºi utilizarea acestora; Balanþa energeticã
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, România în cifre Ñ breviar statistic
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Banca Naþionalã a României, Ministerul
Informaþiilor Publice, Ministerul Industriei ºi Resurselor,
Ministerul Finanþelor Publice, ministere ºi alte instituþii ale
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administraþiei publice, Autoritatea Naþionalã de Reglementare în Domeniul Energiei, mari unitãþi producãtoare de
energie, institute de cercetare, mass-media, alte categorii
de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 12 octombrie 2001

PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICÃ
ªI ENERGIE TERMICÃ

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul
cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica energiei
Obiectivul: determinarea producþiei anuale de energie
electricã ºi termicã, dupã tipul grupurilor electrogene ºi
dupã tipul combustibilului folosit, stabilirea datelor de
exploatare ale centralelor electrice ºi a livrãrilor de energie
electricã ºi termicã pe utilizatori
Sfera de cuprindere: totalitatea unitãþilor producãtoare
de energie electricã ºi termicã din toate domeniile de activitate clasificate conform CAEN
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 900
Principalele variabile cercetate: producþia de energie
electricã ºi termicã, pe moduri de producere ºi dupã felul
combustibilului consumat, consumul de energie ºi combustibili pentru producerea energiei electrice ºi termice pe sortimente, structura echipamentelor de producere; livrãrile de
energie electricã ºi termicã pe tipuri de consumatori finali
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: toate unitãþile producãtoare
de energie electricã ºi termicã
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat E02
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: 23 aprilie
2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
producþia de energie electricã ºi termicã, pe sortimente ºi
pe tipuri de instalaþii de producere, consumul de energie ºi
combustibili pentru producerea energiei electrice ºi termice,
consumurile specifice de producere a energiei pe tipuri de
energie ºi pe sortimente de combustibili în sectorul public
ºi la autoproducãtori, livrãrile de energie electricã ºi termicã
pe tipuri de consumatori finali
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, pe tipuri de
instalaþii de producere, pe tipuri de purtãtori de energie, pe
tipuri de energie transformatã
Lucrãri editate: Resurse energetice ºi utilizarea acestora, Balanþa energeticã
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Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, România în cifre Ñ breviar statistic
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Banca Naþionalã a României, Ministerul
Informaþiilor Publice, Ministerul Industriei ºi Resurselor,
Ministerul Finanþelor Publice, ministere ºi alte instituþii ale
administraþiei publice, Autoritatea Naþionalã de
Reglementare în Domeniul Energiei, mari unitãþi
producãtoare de energie, institute de cercetare, massmedia, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 12 octombrie 2001

PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICÃ ªI ENERGIE TERMICÃ
ÎN CENTRALE NUCLEARO-ELECTRICE

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul
cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica energiei
Obiectivul: determinarea producþiei de energie electricã
ºi termicã obþinutã în centrale nuclearo-electrice, caracterizarea activitãþii în centralele nuclearo-electrice
Sfera de cuprindere: totalitatea unitãþilor producãtoare
de energie nuclearo-electricã
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 1
Principalele variabile cercetate: numãrul generatoarelor
ºi puterea instalatã, puterea maximã livratã, durata de
funcþionare a turbogeneratorului, reducerea producþiei de
energie electricã, condiþiile de întrerupere a producþiei de
energie electricã
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: Centrala Nuclearo-electricã
Cernavodã
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat E03
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: 23 aprilie
2001
Locul de transmitere a datelor: I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
producþia de energie electricã ºi termicã din centralele
nuclearo-electrice, puterea instalatã, puterea termicã ºi
electricã maximã a centralei; durata de funcþionare a
turbogeneratorului; durata de întrerupere a producþiei de
energie electricã; reducerea de energie electricã exprimatã
cantitativ pe tipuri de întrerupere
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, pe tipuri de
energie transformatã
Lucrãri editate: Resurse energetice ºi utilizarea acestora; Balanþa energeticã
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Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, România în cifre Ñ breviar statistic
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Banca Naþionalã a României, Ministerul
Informaþiilor Publice, Ministerul Industriei ºi Resurselor,
Ministerul Finanþelor Publice, ministere ºi alte instituþii ale
administraþiei publice, Autoritatea Naþionalã de Reglementare în Domeniul Energiei, mari unitãþi producãtoare de
energie, institute de cercetare, mass-media, alte categorii
de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 12 octombrie 2001

PRINCIPALELE RESURSE DE ENERGIE PRIMARÃ

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statistica energiei
Obiectivul: determinarea la nivel naþional a principalelor
resurse de energie primarã în unitãþi fizice ºi convenþionale
Principalele variabile prelucrate: producþia ºi importul
principalilor purtãtori de energie
Sursa datelor: cercetãrile statistice IND ºi IND E privind
producþia fizicã industrialã, respectiv producþia de energie
electricã ºi termicã, date de import din statistica comerþului
exterior
2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
producþia ºi importul de purtãtori de energie, pe sortimente,
cumulat de la începutul anului
Tipul de serii de date: lunare
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, pe sortimente
de purtãtori de energie
Lucrãri editate: Principalele resurse de energie primarã
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, Buletinul statistic de industrie
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Industriei ºi Resurselor,
ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, institute
de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la
cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termene de diseminare a datelor: L + 55

BALANÞA ENERGIEI ELECTRICE

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statistica energiei
Obiectivul: determinarea resurselor de energie electricã
ºi a consumului pe principalele domenii
Principalele variabile prelucrate: producþia de energie
electricã pe moduri de producere, importul, consumul în

economie, consumul pentru iluminatul public, consumul
populaþiei, pierderile ºi exportul
Sursa datelor: cercetãrile statistice IND ºi IND E privind
producþia fizicã industrialã, respectiv producþia de energie
electricã ºi termicã
2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
producþia de energie electricã pe moduri de producere ºi
consumul acesteia pe principalele domenii
Tipul de serii de date: lunare
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, pe tipuri de
resurse ºi pe principalele categorii de utilizare
Lucrãri editate: Balanþa energiei electrice
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, Buletinul statistic de industrie
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Industriei ºi Resurselor,
ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, institute
de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la
cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: L + 55

RESURSELE ªI CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICÃ, TERMICÃ,
COMBUSTIBILI, CARBURANÞI ªI LUBRIFIANÞI

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul
cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica energiei
Obiectivul: determinarea resurselor de energie electricã
ºi termicã primarã ºi transformatã Ñ cantitativ ºi calitativ,
pe tipuri de purtãtori de energie; utilizarea resurselor de
energie disponibile pe activitãþi CAEN pentru consumul
energetic, pe sortimente
Sfera de cuprindere: unitãþi consumatoare de energie
electricã ºi termicã, combustibili, carburanþi ºi lubrifianþi, cu
altã activitate CAEN decât cea de industrie ºi construcþii
Tipul de cercetare: cercetare statisticã selectivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 1.600
Principalele variabile cercetate: intrãrile, stocurile ºi
consumul de energie electricã ºi termicã primarã ºi transformatã pe destinaþii ºi vânzãrile pe tipuri de purtãtori de
energie
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: unitãþile din sfera de
cuprindere a cercetãrii, selectate în eºantion
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat CEM
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: 23 aprilie
2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
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3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
resursele de energie primarã ºi transformatã, stocurile de
început ºi de sfârºit de an, consumurile energetice pe activitãþi CAEN
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, pe activitãþi,
pe tipuri de purtãtori de energie
Lucrãri editate: Resurse energetice ºi utilizarea acestora; Balanþa energeticã
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, România în cifre Ñ breviar statistic
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Banca Naþionalã a României, Ministerul
Informaþiilor Publice, Ministerul Industriei ºi Resurselor,
Ministerul Finanþelor Publice, ministere ºi alte instituþii ale
administraþiei publice, Autoritatea Naþionalã de
Reglementare în Domeniul Energiei, mari unitãþi
producãtoare de energie, institute de cercetare, massmedia, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 12 octombrie 2001

PREÞURILE LA CONSUMATOR ALE PRODUSELOR ENERGETICE

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica energiei
Obiectivul: determinarea cantitãþilor de produse energetice cumpãrate, valoarea acestora, pe principalii purtãtori de
energie, determinarea costurilor principalelor produse energetice consumate în activitatea industrialã
Sfera de cuprindere: totalitatea societãþilor comerciale
cu activitate principalã de industrie ºi construcþii
Tipul de cercetare: cercetare statisticã selectivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 800
Principalele variabile cercetate: cantitãþile cumpãrate,
cheltuieli de achiziþie (exclusiv T.V.A.)
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: unitãþile cu activitate principalã de industrie ºi construcþii selectate în eºantion
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat PREN
Periodicitate: semestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: semestrul/anul precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: pentru semestrul I Ñ 16 iulie; pentru an Ñ 23 aprilie 2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
cantitãþile de produse energetice cumpãrate de unitãþile cu
activitate de industrie ºi construcþii; cheltuielile de achiziþie
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a purtãtorilor de energie (exclusiv T.V.A.); preþurile principalelor produse energetice
Tipul de serii de date: semestriale ºi anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, pe sortimente
de purtãtori de energie
Lucrãri editate: Resurse energetice ºi utilizarea acestora, Balanþa energeticã
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Banca Naþionalã a României, Ministerul
Informaþiilor Publice, Ministerul Industriei ºi Resurselor,
Ministerul Finanþelor Publice, ministere ºi alte instituþii ale
administraþiei publice, EUROSTAT, Autoritatea Naþionalã de
Reglementare în Domeniul Energiei, mari unitãþi
producãtoare de energie, institute de cercetare, massmedia, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termene de diseminare a datelor: 31 august 2001/
12 octombrie 2001

DISTRIBUIREA GAZELOR NATURALE

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica energiei
Obiectivul: caracterizarea activitãþii privind distribuirea
gazelor naturale pe localitãþi ºi structura categoriilor de
consumatori ai gazelor naturale
Sfera de cuprindere: unitãþile de distribuþie a gazelor
naturale ºi de exploatare a conductelor magistrale
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 20
Principalele variabile cercetate: lungimea conductelor
de distribuþie a gazelor, cantitatea de gaze naturale distribuite la consumatorii productivi ºi casnici
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: societãþi comerciale cu activitate de distribuþie a gazelor naturale
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat G.N.
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: 22 ianuarie
2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
volumul gazelor distribuite ºi lungimea conductelor de
distribuþie
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe ºi localitãþi
Lucrãri editate: Activitãþile de utilitate publicã de interes
local în anul 2000
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Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, BDL, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, CNAU, ARACO, INCERC, Compania
Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A., PROIED Ñ S.A.,
URBAN PROIECT, Asociaþia patronalã pentru gospodãrie
comunalã, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 29 iunie 2001

ALIMENTAREA CU APÃ, CANALIZAREA, SALUBRITATEA
ªI DISTRIBUIREA ENERGIEI TERMICE

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica întreprinderilor
Obiectivul: caracterizarea activitãþilor privind alimentarea
cu apã, canalizarea publicã, epurarea apelor uzate, distribuirea energiei termice ºi salubritatea
Sfera de cuprindere: regiile autonome ºi societãþile
comerciale cu activitãþi de utilitate publicã de interes local,
societãþile comerciale care au instalaþii publice de distribuþie
centralizatã a apei sau conducte pentru uz public, instalaþii
de distribuire a energiei termice ºi care presteazã servicii,
de salubritate
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 1.000
Principalele variabile cercetate: lungimea totalã simplã
a reþelei de distribuþie a apei potabile; cantitatea de apã
potabilã distribuitã pentru uz casnic ºi uz public; lungimea
strãzilor cu conducte de canalizare; lungimea totalã simplã
a conductelor de canalizare; volumul de apã rezidualã epuratã; dotarea cu autovehicule speciale necesare pentru
desfãºurarea activitãþilor de salubritate
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: agenþii economici incluºi în
sfera de cuprindere
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat A.C.
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: 22 ianuarie
2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
lungimea simplã a reþelei de distribuire a apei potabile;
totalul apei potabile distribuite; lungimea strãzilor cu conducte de canalizare; principalii indicatori referitori la distribuirea energiei termice; dotarea cu autovehicule speciale
necesare
Tipul de serii de date: anuale

Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe ºi localitãþi
Lucrãri editate: activitãþile de utilitate publicã de interes
local în anul 2000
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, CNAU, ARACO, INCERC, Compania
Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A., PROIED Ñ S.A.,
URBAN PROIECT, Asociaþia patronalã pentru gospodãrie
comunalã, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 29 iunie 2001
1.5. STATISTICA CONSTRUCÞIILOR
ACTIVITATEA DE CONSTRUCÞII REALIZATÃ ÎN ANTREPRIZÃ

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul
cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica construcþiilor
Obiectivul: determinarea activitãþii de construcþii pe categorii de lucrãri ºi obiecte, pe forme de proprietate, calcularea indicilor de preþ ai activitãþii de construcþii
Sfera de cuprindere: agenþii economici, indiferent de
structura capitalului social, cu activitate principalã de
construcþii (diviziunea CAEN 45), care executã lucrãri de
construcþii în antreprizã, reparaþii capitale ºi curente,
întreþinere la clãdirile ºi construcþiile existente
Tipul de cercetare: cercetare statisticã selectivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 3.500
Principalele variabile cercetate: valoarea totalã a
lucrãrilor de construcþii; valoarea lucrãrilor de construcþii noi;
valoarea lucrãrilor de reparaþii capitale; valoarea lucrãrilor
de întreþinere ºi reparaþii curente, pe principalele categorii
de obiecte
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: agenþii economici cu activitate principalã de construcþii
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat CON
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: trimestrul calendaristic
precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: T + 20
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
valoarea totalã a lucrãrilor de construcþii, valoarea lucrãrilor
de construcþii noi, valoarea lucrãrilor de reparaþii capitale,
valoarea lucrãrilor de întreþinere ºi reparaþii curente, valoarea lucrãrilor de construcþii executate în þarã ºi în
strãinãtate
Tipul de serii de date: trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, pe forme de
proprietate, categorii de lucrãri ºi obiecte

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 344 bis/28.VI.2001
Lucrãri editate: valoarea lucrãrilor de construcþii
realizate
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, Informaþii statistice Ñ seria
Investiþii-Construcþii, Buletinul statistic CESTAT
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, ministere ºi alte instituþii ale
administraþiei publice, ARACO, INCERC, mass-media, alte
categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: T + 55

CONSTRUCÞII DE LOCUINÞE

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica locuinþelor
Obiectivul: determinarea indicatorilor statistici privind
locuinþele terminate ºi cele aflate în diverse stadii de
execuþie pe forme de proprietate, surse de finanþare
Sfera de cuprindere: agenþi economici, unitãþi ale administraþiei publice centrale ºi locale, care în cursul trimestrului au construit ºi au terminat locuinþe
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 3.200
Principalele variabile cercetate: numãrul de locuinþe,
valoarea locuinþelor terminate, stadiul de execuþie a construcþiilor de locuinþe, numãrul locuinþelor noi terminate din
fondurile populaþiei în regie proprie
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: unitãþi subordonate ministerelor, altor autoritãþi publice centrale, consiliilor judeþene ºi
locale; unitãþi economice cu capital social privat, majoritar
de stat, majoritar privat; unitãþi cooperatiste ºi obºteºti, care
în cursul anului au terminat locuinþe din fondurile de
investiþii; consiliile municipale (de sector), orãºeneºti ºi
comunale, pentru locuinþele construite de populaþie în regie
proprie
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat LOC-TR
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: trimestrul calendaristic
precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: T + 20
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãr de locuinþe ºi valoarea locuinþelor terminate, stadiul
de execuþie a construcþiilor de locuinþe (în curs de execuþie
la începutul trimestrului, începute în cursul trimestrului,
creºteri ºi diminuãri în cursul trimestrului, schimbãri de destinaþie Ñ din care: vândute populaþiei Ñ în curs de
execuþie la sfârºitul trimestrului), precum ºi fazele în care
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acestea se aflã (terminate ºi nerecepþionate, în stadiul de
finisaj, executarea structurilor, executarea fundaþiilor)
Tipul de serii de date: trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe ºi pe surse de finanþare
Lucrãri editate: construcþii de locuinþe în trimestrul
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, Informaþii statistice Ñ seria
Investiþii-Construcþii
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Banca Naþionalã a României, Ministerul
Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, ministere ºi
alte instituþii ale administraþiei publice, ARACO, INCERC,
mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: T + 45

LOCUINÞE TERMINATE

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica locuinþelor
Obiectivul: determinarea indicatorilor privind statistica
locuinþelor
Sfera de cuprindere: agenþi economici, unitãþi ale
administraþiei publice centrale ºi locale, care în cursul trimestrului au construit ºi au terminat locuinþe
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 3.200
Principalele variabile cercetate: numãrul locuinþelor terminate, suprafaþa construitã utilã, locuibilã, gradul de dotare
cu utilitãþi
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: unitãþi ale administraþiei
publice centrale ºi locale Ñ ordonatori principali de credite;
societãþi comerciale, indiferent de forma de proprietate;
unitãþi cooperatiste ºi obºteºti; consilii municipale (de sector), orãºeneºti ºi comunale, pentru locuinþele construite de
populaþie în regie proprie
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat LOC1 ºi date administrative (autorizaþii de
construire/desfiinþare a locuinþelor, eliberate de primãrii,
precum ºi cele înregistrate la circumscripþiile financiare teritoriale)
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: 26 ianuarie
2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul de apartamente, sursa de finanþare, dotarea cu
utilitãþi, suprafaþa locuinþei (construitã, utilã, locuibilã), valoarea locuinþelor terminate
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Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, medii, regiuni
de dezvoltare, judeþe, localitãþi ºi surse de finanþare
Lucrãri editate: Construcþii de locuinþe
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, BDL, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Banca Naþionalã a României, Ministerul
Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, ministere ºi
alte instituþii ale administraþiei publice, ARACO, INCERC,
mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 30 martie 2001

MODIFICÃRI ALE FONDULUI DE LOCUINÞE

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica locuinþelor
Obiectivul: stabilirea modificãrilor intervenite în cursul
anului asupra fondului de locuinþe
Sfera de cuprindere: totalitatea unitãþilor fondului locativ
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 3.000
Principalele variabile cercetate: intrãri ºi ieºiri de
locuinþe prin schimbarea de spaþiu cu altã destinaþie, ieºiri
prin demolare, vândute populaþiei din fondul locativ vechi
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: consiliile locale ale municipiilor, oraºelor ºi comunelor
Modul de colectare a datelor primare: formulare statistice autoadministrate LOC2 ºi LOC1
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: 31 decembrie 2000
Termenul limitã de transmitere a datelor: 1 februarie
2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul de locuinþe, numãrul de camere, suprafaþa locuibilã, pe forme de proprietate, total þarã, medii, regiuni de
dezvoltare ºi judeþe, repartizarea fondului de locuinþe dupã
numãrul de camere, suprafaþa locuibilã pe locuitori etc.
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, medii, regiuni
de dezvoltare, judeþe, localitãþi ºi forme de proprietate
Lucrãri editate: Fondul de locuinþe la sfârºitul anului
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, BDL, TEMPO

Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, ministere ºi alte instituþii ale
administraþiei publice, ARACO, INCERC, mass-media, alte
categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 5 aprilie 2001

ANCHETA DE CONJUNCTURÃ ECONOMICÃ ÎN CONSTRUCÞII

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica construcþiilor
Obiectivul: estimarea tendinþelor de evoluþie a producþiei
din construcþii pe termen scurt ºi mediu
Sfera de cuprindere: întreprinderile care îºi desfãºoarã
activitatea în domeniul construcþiilor
Tipul de cercetare: cercetare statisticã selectivã Ñ
anchetã calitativã de opinie
Numãrul de unitãþi cercetate: 750
Principalele variabile cercetate: evaluarea tendinþelor
referitoare la: situaþia economicã a întreprinderii, producþia
din construcþii, contractele ºi comenzile, capacitatea de producþie, exportul, numãrul de salariaþi, preþurile, situaþia
financiarã, cauzele de limitare a producþiei
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: întreprinderile selectate din
baza de sondaj
Modul de colectare a datelor primare: Chestionar statistic autoadministrat A.CON.CONSTR.; interviu prin telefon
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: trimestrul calendaristic
curent
Termenul limitã de transmitere a datelor: a 15-a zi
calendaristicã a trimestrului
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
soldurile conjuncturale referitoare la tendinþa de evoluþie a
producþiei, contractelor ºi comenzilor, numãrului de salariaþi,
preþurilor în construcþii
Tipul de serii de date: trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: pentru fiecare indicator,
la nivel de total activitate de construcþii, clase de mãrime,
forme de proprietate, regiuni de dezvoltare
Lucrãri editate: Studii de conjuncturã economicã Ñ sintezã
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Studii
de conjuncturã economicã
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei,
ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, unitãþi
de învãþãmânt, institute de cercetare, mass-media, alte
categorii de utilizatori la cerere
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Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: a 45-a zi calendaristicã a trimestrului

1.6. STATISTICA COMERÞULUI INTERIOR ªI EXTERIOR
COMERÞUL CU AMÃNUNTUL, VÂNZAREA ªI REPARAREA
DE AUTOVEHICULE; REPARAREA BUNURILOR PERSONALE
ªI GOSPODÃREªTI

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica comerþului cu amãnuntul
Obiectivul: determinarea indicilor de volum ºi a indicilor
valorici ai cifrei de afaceri ºi personalul ocupat pentru întreprinderile cu activitate principalã de comerþ cu amãnuntul
Sfera de cuprindere: agenþii economici cu activitate
principalã de comerþ cu amãnuntul (diviziunea CAEN 50 ºi
52)
Tipul de cercetare: cercetare statisticã selectivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 6.000
Principalele variabile cercetate: cifra de afaceri realizatã ºi numãrul de personal ocupat
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: agenþii economici cu activitate principalã de comerþ cu amãnuntul sau vânzarea ºi
repararea de autovehicule, comerþul cu amãnuntul al carburanþilor
Modul de colectare a datelor primare: formulare statistice autoadministrate COMAVA 1A, COMAVA 1B ºi
COMAVA 2 de la unitãþile din eºantionul de tip panel
Periodicitate: pentru perioada 1 ianuarieÐ31 octombrie a
anului precedent (COMAVA 1A) ºi pentru lunile noiembrie
ºi decembrie ale anului precedent (COMAVA 1B) se efectuezã câte o singurã înregistrare; lunar, fiecare din lunile
anului curent se înregistreazã distinct (COMAVA 2)
Momentul/Perioada de referinþã: luna calendaristicã cercetatã
Termenele limitã de transmitere a datelor: 5 decembrie
2000; 15 ianuarie 2001; L + 30
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
indicii de volum ai cifrei de afaceri, indicii valorici ai cifrei
de afaceri, numãr de personal la sfârºitul trimestrului
Tipul de serii de date: lunare
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, straturi de
activitãþi CAEN ºi forme de proprietate
Lucrãri editate: Indicii volumului cifrei de afaceri pentru
comerþul cu amãnuntul, indicii volumului cifrei de afaceri a
vânzãrilor ºi reparaþiilor de autovehicule, comerþul cu
amãnuntul al carburanþilor
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar
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Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei,
Ministerul Finanþelor Publice, Ministerul pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie, ministere ºi alte instituþii
ale administraþiei publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de
cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: L + 60

COMERÞUL CU RIDICATA

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica comerþului cu ridicata
Obiectivul: determinarea cifrei de afaceri pentru întreprinderile cu activitate principalã de comerþ cu ridicata în
trimestrul din anul în curs, comparativ cu trimestrul anului
precedent
Sfera de cuprindere: agenþii economici cu activitate
principalã de comerþ cu ridicata
Tipul de cercetare: cercetare statisticã selectivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 3.500
Principalele variabile cercetate: cifra de afaceri realizatã, numãrul de personal ocupat la sfârºitul trimestrului
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: agenþii economici cu activitate principalã de comerþ cu ridicata (diviziunea CAEN 51)
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat COM R privind comerþul cu ridicata
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: trimestrul precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: T + 40
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
cifra de afaceri, numãr de personal ocupat la sfârºitul trimestrului
Tipul de serii de date: trimestriale, anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, straturi CAEN, forme de proprietate
Lucrãri editate: Cifra de afaceri pentru comerþul cu ridicata
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei,
Ministerul Finanþelor Publice, Ministerul pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie, ministere ºi alte instituþii
ale administraþiei publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de
cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: T + 90

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 344 bis/28.VI.2001
ANCHETA DE CONJUNCTURÃ ECONOMICÃ ÎN COMERÞ

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica comerþului
Obiectivul: elaborarea previziunilor economice pe termen scurt ºi mediu asupra activitãþii din comerþul distributiv
Sfera de cuprindere: întreprinderile care îºi desfãºoarã
activitatea în domeniul comerþului distributiv
Tipul de cercetare: cercetare statisticã selectivã Ñ
anchetã calitativã de opinie
Numãrul de unitãþi cercetate: 1.200
Principalele variabile cercetate: situaþia economicã,
volumul fizic al vânzãrilor de mãrfuri, comenzile adresate
furnizorilor, volumul stocurilor, situaþia financiarã, numãrul
de salariaþi, preþurile, cauze privind limitarea vânzãrilor
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: întreprinderile selectate din
baza de sondaj cu activitate în domeniul comerþului distributiv
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat A.CON.COM.; interviu prin telefon
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: trimestrul calendaristic
curent
Termenul limitã de transmitere a datelor: a 15-a zi
calendaristicã a trimestrului
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
soldurile conjuncturale referitoare la producþie, contracte ºi
comenzi, numãrul de salariaþi, preþuri de consum
Tipul de serii de date: trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe
Lucrãri editate: Studii de conjuncturã economicã
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Studii
de conjuncturã economicã Ñ buletine trimestriale
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei,
ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, unitãþi
de învãþãmânt, institute de cercetare, mass-media, alte
categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: a 45-a zi calendaristicã a trimestrului

EXPORTURILE, IMPORTURILE ªI SOLDUL BALANÞEI COMERCIALE

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica comerþului exterior
Obiectivul: evaluarea comerþului exterior al României ºi
a soldului balanþei comerciale; determinarea informaþiilor pri-

vind importurile ºi exporturile României, pe total, grupe de
þãri ºi þãri, grupe de mãrfuri ºi mãrfuri, indici valorici
Sfera de cuprindere: totalitatea operaþiunilor de comerþ
exterior
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Principalele variabile cercetate: valoarea ºi cantitatea
mãrfurilor importate ºi exportate, pe mãrfuri, detaliate la
nivel de 8 cifre în Nomenclatorul combinat (NC), ºi pe þãri
de origine ºi destinaþie
2. Fluxul informaþiilor
Furnizorii obligatorii de date: Direcþia Generalã a
Vãmilor; societãþile comerciale care realizeazã exporturi sau
importuri de energie electricã, gaze naturale ºi þiþei
Instituþii colaboratoare: Ministerul Finanþelor Publice
prin Direcþia Generalã a Vãmilor care furnizeazã anual
Nomenclatorul combinat; Departamentul de Comerþ Exterior
ºi Banca Naþionalã a României, care participã la întâlnirile
trimestriale ale Grupului de Lucru pentru Realizarea Statisticilor de Comerþ Exterior (metodologii, nomenclatoare)
Modul de colectare a datelor primare: pe suport magnetic (dischetã) Ñ date centralizate din declaraþii vamale
de export ºi de import de la Direcþia Generalã a Vãmilor
(D.G.V.) care prelucreazã declaraþiile vamale ºi formularul
statistic COM-E pentru mãrfurile transportate prin conducte
ºi cablu (gaz natural, þiþei ºi energie electricã)
Periodicitate: lunarã
Momentul/Perioada de referinþã: luna calendaristicã precedentã
Termenele limitã de transmitere a datelor: L + 40 pentru Direcþia Generalã a Vãmilor; L + 15 pentru Formularul
statistic COM-E
Locul de transmitere a datelor: I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
volumul importului ºi exportului României, valoric ºi cantitativ, pe mãrfuri ºi pe þãri
Tipul de serii de date: lunare
Profilul de prelucrare
Nomenclatorului combinat (NC)

a

datelor:

Conform

Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, Buletinul statistic CESTAT, Buletinul
statistic de comerþ exterior, Anuarul statistic de comerþ
exterior, Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BEX
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei,
Ministerul Finanþelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe,
Banca Naþionalã a României, ministere ºi alte instituþii ale
administraþiei publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de
cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: L + 45
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INDICELE VALORII UNITARE ÎN COMERÞUL EXTERIOR

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statistica comerþului exterior
Obiectivul: calculul indicilor de valori unitare cu bazã
fixã ºi în lanþ, al indicilor de volum ºi ai raportului de
schimb, evaluarea influenþei indicilor valorii unitare de
export ºi import privind evoluþia schimburilor de mãrfuri ºi a
balanþei resurse-utilizãri în conturile naþionale
Principalele variabile prelucrate: cantitatea ºi valoarea
mãrfurilor importate ºi exportate
Sursa datelor: rezultatele cercetãrii statistice privind
exporturile, importurile ºi soldul balanþei comerciale, stocate
în Baza de date de comerþ exterior Ñ BEX Ñ a I.N.S.
2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
indici de valori unitare, pe total export ºi import, pe zone ºi
þãri, indici de volum ºi indicele raportului de schimb
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: secþiuni, capitole, grupe
de mãrfuri din Nomenclatorul combinat, grupe de þãri
Lucrãri editate: Indicii valorii unitare în comerþul exterior
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
statistic de comerþ exterior, Anuarul Statistic al României,
Buletinul statistic CESTAT
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei,
Ministerul Finanþelor Publice, Ministerul pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie, ministere ºi alte instituþii
ale administraþiei publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de
cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 31 august 2001
1.7. STATISTICA SERVICIILOR
1.7.1. TURISM, HOTELURI ªI RESTAURANTE
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2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: unitãþi de primire turistice
colective cu funcþiuni de cazare turisticã, care au cel puþin
5 locuri-pat
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat TURISM 1B
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: 31 iulie 2001
Termenul limitã de transmitere a datelor: 17 august 2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul mediu de camere oferite turiºtilor, numãrul mediu
de locuri-pat din camerele oferite turiºtilor, numãrul de
sosiri ºi înnoptãri ale turiºtilor, pe forme de proprietate, în
profil teritorial, pe regiuni de dezvoltare
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe, pe tipuri de structuri de cazare, categorii de confort, forme de proprietate, zone turistice ºi conform CAEN
Lucrãri editate: Capacitatea de cazare turisticã existentã
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Turismul României Ñ breviar statistic,
Buletinul statistic lunar
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, BDL, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Turismului, Ministerul
Dezvoltãrii ºi Prognozei, Ministerul Finanþelor Publice,
Ministerul de Interne, Banca Naþionalã a României, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, unitãþi de
învãþãmânt, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere.
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 31 octombrie 2001

CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICÃ

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica turismului
Obiectivul: stabilirea capacitãþii de cazare turisticã
colectivã existentã (instalatã) a structurilor de cazare turisticã din România
Sfera de cuprindere: totalitatea structurilor de primire
turistice cu funcþiuni de cazare turisticã, care au cel puþin 5
locuri-pat
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 3.300
Principalele variabile cercetate: tipuri de structuri de
cazare turistice, de camere existente în funcþie de numãrul
de paturi ºi de modul de funcþionare a structurii (permanente sau sezoniere), camere în cãsuþe, parcele de campare, numãrul de locuri-pat (capacitatea de cazare turisticã
existentã)

ACTIVITATEA AGENÞIILOR DE TURISM

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica turismului
Obiectivul: evaluarea numãrului de turiºti care au beneficiat de activitãþile turistice interne ºi externe organizate
prin agenþiile de turism ºi durata cãlãtoriilor turistice, pe
zone turistice pentru turismul intern ºi þãri de destinaþie
pentru turismul internaþional
Sfera de cuprindere: agenþii de turism autorizate
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 600
Principalele variabile cercetate: numãrul de turiºti participanþi la acþiuni turistice interne ºi externe, turiºti Ñ zile
pentru acþiuni turistice interne ºi externe, numãrul de salariaþi ºi mijloacele proprii de transport
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2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: agenþiile de turism care au
activitate în trimestrul cercetat
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat TURISM 2
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: trimestrul calendaristic
precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: T+5
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul turiºtilor participanþi la acþiuni turistice interne, pe
zone turistice, în profil teritorial în funcþie de sediul
agenþiilor, numãrul turiºtilor participanþi la acþiuni turistice
externe, pe þãri de destinaþie, numãrul mediu de salariaþi,
numãrul de mijloace de transport proprii
Tipul de serii de date: trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe
Lucrãri editate: Numãrul de turiºti ºi excursioniºti participanþi la acþiunile turistice organizate de agenþiile de turism
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Breviarul statistic ”Turismul RomânieiÒ
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Turismului, Ministerul
Dezvoltãrii ºi Prognozei, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, Institutul de Cercetãri pentru Turism,
unitãþi de învãþãmânt, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere.
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: T+90

FRECVENTAREA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICE
CU FUNCÞIUNI DE CAZARE TURISTICÃ

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica turismului
Obiectivul: stabilirea gradului de frecventare, de cãtre
turiºti români ºi strãini a structurilor de primire turistice cu
funcþiuni de cazare turisticã, pe judeþe, zone turistice, tipuri
de unitãþi, categorii de confort
Sfera de cuprindere: structurile de primire turistice cu
funcþiuni de cazare turisticã, care au cel puþin 5 locuri-pat
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 3.300
Principalele variabile cercetate: numãrul mediu de
camere oferite clienþilor, numãrul mediu de locuri-pat,
numãrul de sosiri ºi numãrul de înnoptãri (turiºti români ºi
strãini, pe þãri de rezidenþã), numãrul mediu de salariaþi
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: unitãþi de primire turistice
colective cu funcþiuni de cazare turisticã, care au cel puþin
5 locuri-pat

Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat TURISM 1A ”Frecventarea structurilor de
primire turistice cu funcþiuni de cazare turisticãÒ
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: trimestrul calendaristic
precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: T+5
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
tipuri de structuri de primire turistice cu funcþiuni de cazare
turisticã ce au funcþionat în trimestru, sosirile ºi înnoptãrile
clienþilor români ºi strãini, capacitatea de cazare turisticã în
funcþiune, indicele de utilizare a capacitãþii de cazare turisticã în funcþiune, durata medie a ºederii (pe categorii de
confort, pe zone turistice)
Tipul de serii de date: trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe, pe tipuri de structuri de cazare, categorii de confort, forme de proprietate, zone turistice ºi conform CAEN
Lucrãri editate: Sosiri ºi înnoptãri în structurile de primire turistice cu funcþiuni de cazare turisticã
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Turismul României Ñ breviar statistic,
Buletinul statistic lunar
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Turismului, Ministerul
Dezvoltãrii ºi Prognozei, Ministerul de Interne, Ministerul
Finanþelor Publice, Institutul de Cercetãri pentru Turism,
unitãþi de învãþãmânt, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere.
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: T+90

TURISMUL INTERNAÞIONAL DIN ROMÂNIA

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica turismului internaþional
Obiectivul: prezentarea numãrului de sosiri ale vizitatorilor strãini pe þãri de origine ºi a numãrului de plecãri ale
vizitatorilor români în strãinãtate pe total ºi pe moduri de
transport
Sfera de cuprindere: totalitatea sosirilor vizitatorilor
strãini
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Principalele variabile cercetate: sosirile vizitatorilor
strãini în România ºi plecãrile vizitatorilor români în
strãinãtate, modul de transport utilizat
2. Fluxul informaþiilor
Furnizorii obligatorii de date: punctele de frontierã de
intrare/ieºire din þarã transmit date la Ministerul de Interne
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Modul de colectare a datelor primare: datele se preiau
pe dischetã de la Ministerul de Interne din surse administrative
Periodicitate: lunarã
Momentul/Perioada de referinþã: luna calendaristicã precedentã
Termenul limitã de transmitere a datelor: L+10
Locul de transmitere a datelor: I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
Sosirile vizitatorilor strãini în România, pe þãri de origine,
puncte de frontierã de intrare în þarã ºi mijloace de transport utilizate, numãrul plecãrilor vizitatorilor români în
strãinãtate, pe puncte de frontierã de ieºire din þarã ºi mijloace de transport utilizate
Tipul de serii de date: trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: pe moduri de transport,
puncte de frontierã, þãri de origine
Lucrãri editate: Turismul internaþional al României
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Turismul României Ñ breviar statistic,
Buletinul statistic lunar
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Turismului, Ministerul
Dezvoltãrii ºi Prognozei, Ministerul Finanþelor Publice,
Ministerul de Interne, Banca Naþionalã a României, alte
instituþii ale administraþiei publice, Institutul de Cercetãri
pentru Turism, unitãþi de învãþãmânt, mass-media, alte
categorii de utilizatori la cerere.
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: T+45
1.7.2. TRANSPORTURI
LUNGIMEA DRUMURILOR PUBLICE

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: evaluarea lungimii drumurilor naþionale
(autostrãzi ºi drumuri europene), judeþene ºi comunale
Sfera de cuprindere: reþeaua drumurilor publice
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 43
Principalele variabile cercetate: lungimea drumurilor
publice naþionale, judeþene, comunale
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: Administraþia Naþionalã a
Drumurilor din România, consiliile judeþene
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat DP Ñ Lungimea drumurilor publice la 31
decembrie
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: 31 decembrie 2000
Termenul limitã de transmitere a datelor: 22 ianuarie
2001
Locul de transmitere a datelor: I.N.S.
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3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
lungimea drumurilor totale, naþionale, judeþene ºi comunale,
pe tipuri de îmbrãcãminþi, drumuri cu durata de serviciu
expiratã
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare ºi judeþe
Lucrãri editate: Lungimea cãilor de transport la 31 decembrie
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei, alte instituþii ale administraþiei publice,
Administraþia Naþionalã a Drumurilor din România, unitãþi
de învãþãmânt, mass-media, alte categorii de utilizatori la
cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 30 aprilie 2001

STRÃZILE ORÃªENEªTI

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: caracterizarea infrastructurii publice de transport de interes local
Sfera de cuprindere: reþeaua strãzilor orãºeneºti
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 263 de municipii ºi oraºe
Principalele variabile cercetate: Lungimea totalã a
strãzilor ºi a celor modernizate
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: consiliile locale municipale
ºi orãºeneºti
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat S.O.
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: 22 ianuarie
2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
lungimea totalã a strãzilor, a celor modernizate, suprafaþa
intravilanã, suprafaþa spaþiilor verzi
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe ºi localitãþi
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Lucrãri editate: Activitãþile privind utilitatea publicã de
interes local
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, CNAU, ARACO, INCERC, Compania
Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A., PROIED Ñ S.A.,
URBAN PROIECT, Asociaþia patronalã pentru gospodãrie
comunalã, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 29 iunie 2001

Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei, Ministerul Administraþiei Publice, alte instituþii ale
administraþiei publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de
cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere.
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 29 iunie 2001

LUNGIMEA ªI CAPACITATEA CONDUCTELOR MAGISTRALE PENTRU
TRANSPORTUL PRODUSELOR PETROLIERE ªI GAZELOR
INFRASTRUCTURA ªI MIJLOACELE DE TRANSPORT FEROVIAR

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: caracterizarea infrastructurii publice de transport feroviar
Sfera de cuprindere: reþeaua feroviarã ºi totalitatea mijloacelor de transport feroviar existente în inventarul
societãþilor de transport feroviar
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 5
Principalele variabile cercetate: lungimea liniilor de cale
feratã (ecartament normal, îngust, larg), vehicule în inventar
la 31 decembrie (locomotive, vagoane, containere), personal ocupat ºi accidente
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: Societatea Naþionalã de
Transport Feroviar de Marfã Ñ ”C.F.R. MarfãÒ, Societatea
Naþionalã de Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R.
CãlãtoriÒ, Compania Naþionalã de Cãi Ferate ”C.F.R.Ò,
Societatea de Administrare a Activelor Feroviare Ñ
”S.A.A.F.Ò
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat MT CF ”Infrastructura ºi mijloacele de
transport feroviar la 31 decembrieÒ
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: 31 decembrie 2000
Termenul limitã de transmitere a datelor: 31 ianuarie
2001
Locul de transmitere a datelor: I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
lungimea desfãºuratã a cãii ferate (electrificate), lungimea
simplã a liniilor de cale feratã în exploatare (electrificate,
pe judeþe ºi regiuni de dezvoltare), locomotive, vagoane
pentru trenuri de marfã ºi pasageri
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare ºi judeþe
Lucrãri editate: Lungimea cãilor de transport la 31 decembrie, Mijloace de transport existente la 31 decembrie

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: caracterizarea reþelei de conducte magistrale
pentru transportul produselor petroliere ºi gazelor
Sfera de cuprindere: reþeaua conductelor magistrale
pentru transportul produselor petroliere ºi al gazelor
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 3
Principalele variabile cercetate: lungimea conductelor
magistrale pentru produse petroliere ºi gaze
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: Societatea Comercialã
”ConpetÒ Ñ S.A. Ploieºti, Societatea Naþionalã de Gaze
Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A. Mediaº, Societatea Naþionalã a
Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A.
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat MT CM ”Conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere ºi gazelor la 31 decembrieÒ
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: 31 decembrie 2000
Termenul limitã de transmitere a datelor: 31 ianuarie
2001
Locul de transmitere a datelor: I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
conducte pentru produse petroliere, þiþei, gazolinã, gaze
naturale ºi etan ºi capacitatea de transport (mii tone/zi)
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional
Lucrãri editate: Lungimea cãilor de transport la 31 decembrie
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei, Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul
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Finanþelor Publice, alte instituþii ale administraþiei publice,
unitãþi de învãþãmânt, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere.
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 30 aprilie 2001

ÎNMATRICULÃRI NOI ªI RADIERI DEFINITIVE DE VEHICULE RUTIERE

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: determinarea numãrului de înmatriculãri noi
ºi de radieri definitive de vehicule rutiere
Sfera de cuprindere: totalitatea înmatriculãrilor noi ºi a
radierilor definitive de vehicule rutiere
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 42 centralizatoare pe
judeþe
Principalele variabile cercetate: înmatriculãri noi ºi radieri definitive de autovehicule
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: Direcþia Poliþiei Rutiere
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat TR 4 privind înmatriculãrile noi ºi radierile
definitive de vehicule rutiere
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: trimestrul calendaristic
precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: T+20
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S., la I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul de înmatriculãri noi ºi de radieri definitive pentru
vehicule rutiere pentru transportul cãlãtorilor ºi vehicule rutiere pentru transportul mãrfurilor, pe tipuri de autovehicule
Tipul de serii de date: trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe
Lucrãri editate: Înmatriculãri noi ºi radieri definitive de
vehicule rutiere
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei, Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul de
Interne, alte instituþii ale administraþiei publice, Registrul
Auto Român, unitãþi de învãþãmânt, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: T+90
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VEHICULE ÎNMATRICULATE ªI ACCIDENTE DE CIRCULAÞIE RUTIERÃ

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: determinarea numãrului de autovehicule
înmatriculate în circulaþie ºi a accidentelor rutiere în decursul unui an
Sfera de cuprindere: totalitatea autovehiculelor înscrise
în circulaþie ºi a accidentelor de circulaþie produse în
decursul anului
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 1
Principalele variabile cercetate: vehicule înmatriculate în
circulaþie Ñ numãrul ºi capacitatea (mii locuri) din care
proprietate privatã; accidente de circulaþie rutierã; persoane
accidentate (morþi ºi rãniþi) în accidente de circulaþie rutierã
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: Direcþia Poliþiei Rutiere,
Direcþia de Evidenþã Informatizatã a Persoanei
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat TR3 ”Vehicule înscrise în circulaþie ºi accidente de circulaþie rutierãÒ
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: 20 aprilie 2001
Locul de transmitere a datelor: I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
autoturisme în funcþie de capacitatea cilindricã, autocare,
autobuze, microbuze, în funcþie de combustibilul folosit,
vehicule pentru transportul mãrfurilor, în funcþie de sarcina
utilã, de combustibilul folosit, accidente total, din care pe
grupe de vârstã ºi în funcþie de utilizatorii drumurilor,
numãrul de persoane accidentate, din care morþi ºi rãniþi,
accidente în care sunt implicate persoane care se aflau
sub influenþa alcoolului
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare ºi judeþe
Lucrãri editate: vehicule înmatriculate ºi accidente de
circulaþie rutierã, mijloace de transport existente la 31 decembrie
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei, Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul de
Interne, alte instituþii ale administraþiei publice, Registrul
Auto Român, unitãþi de învãþãmânt, mass-media, alte categorii de utilizatori, la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 25 iunie 2001
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MIJLOACE DE TRANSPORT PE CÃI NAVIGABILE INTERIOARE

MIJLOACE DE TRANSPORT MARITIM

ªI LUNGIMEA CÃILOR NAVIGABILE INTERIOARE

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: cunoaºterea flotei maritime existente la
sfârºitul anului
Sfera de cuprindere: totalitatea mijloacelor de transport
maritim înregistrate în România
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 1
Principalele variabile cercetate: numãrul ºi capacitatea
navelor cu propulsie pentru pasageri, a navelor pentru
transportul mãrfurilor, a feriboturilor ºi remorcherelor
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: Inspectoratul Navigaþiei
Civile
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat MT MARITIM
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: 31 decembrie 2000
Termenul limitã de transmitere a datelor: 31 ianuarie
2001
Locul de transmitere a datelor: I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
nave înmatriculate la 31 decembrie Ñ total, nave înmatriculate în cursul anului, nave scoase din evidenþã, pe tipuri
de nave ºi capacitãþi de transport
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: clasificarea navelor în
funcþie de tipul de mãrfuri transportate
Lucrãri editate: Mijloace de transport existente la
sfârºitul anului
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei, Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul de
Interne, Ministerul Finanþelor Publice, alte instituþii ale administraþiei publice, unitãþi de învãþãmãnt, mass-media, alte
categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 29 iunie 2001

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: cunoaºterea flotei pentru cãi navigabile
interne, existentã la sfârºitul anului
Sfera de cuprindere: totalitatea mijloacelor de transport
pentru cãi navigabile interioare, existente la sfârºitul anului,
înregistrate în România, ºi lungimea cãilor navigabile interioare
Numãrul de unitãþi cercetate: 2
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Principalele variabile cercetate: mijloace de transport
pe cãile navigabile interioare ºi lungimea cãilor navigabile
interioare
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: Inspectoratul Navigaþiei
Civile Ñ pentru mijloace de transport; Direcþia Dunãrii ºi
Canalelor Navigabile Ñ pentru lungimea cãilor de transport
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat MT CNI (cap. 1); Formular statistic autoadministrat MT CNI (cap. 2)
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: 31 decembrie 2000
Termenul limitã de transmitere a datelor: 31 ianuarie
2001
Locul de transmitere a datelor: I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul ºi capacitatea navelor pentru transportul pasagerilor, remorcherelor ºi împingãtoarelor, din care pe ani de
construcþie, nave autopropulsate pentru transportul mãrfurilor, nave fãrã propulsie pentru transportul mãrfurilor, din
care în funcþie de capacitatea de încãrcare; lungimea cãilor
navigabile interioare Ñ total, din care pe canale, râuri ºi
lacuri
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: anul de construcþie,
capacitatea de încãrcare
Lucrãri editate: Mijloace de transport existente la
sfârºitul anului ºi Lungimea cãilor de transport
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei, Ministerul Administraþiei Publice, alte instituþii ale
administraþiei publice, unitãþi de învãþãmânt, mass-media,
alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 29 iunie 2001

MIJLOACE DE TRANSPORT AERIAN

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: cunoaºterea flotei de mijloace de transport
aerian, existente la sfârºitul anului
Sfera de cuprindere: totalitatea mijloacelor de transport
aerian cu certificat de navigabilitate, înregistrate în
România (exclusiv cele militare)
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Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 1
Principalele variabile cercetate: numãrul de aeronave
înmatriculate, capacitatea aeronavelor
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: Autoritatea Aeronauticã
Civilã Românã
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat MT AERIAN ”Mijloace de transport aerianÒ
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: 31 decembrie 2000
Termenul limitã de transmitere a datelor: 19 februarie
2001
Locul de transmitere a datelor: I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
aeronave civile înmatriculate la sfârºitul anului, numãrul
aeronavelor în funcþie de modul de propulsie, numãrul de
motoare ºi de capacitatea de încãrcare; aeronave înmatriculate (scoase din evidenþã în timpul anului)
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional
Lucrãri editate: Mijloace de transport la 31 decembrie
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei, Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul
Finanþelor Publice, Ministerul de Interne, alte instituþii ale
administraþiei publice, unitãþi de învãþãmânt, mass-media,
alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 29 iunie 2001

Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat TR.2 ”Traficul fluvial sau maritim de mãrfuri
prin portul...Ò
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: trimestrul calendaristic
precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: T+6
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
cantitatea mãrfurilor încãrcate Ñ total (pentru intern,
export), cantitatea mãrfurilor descãrcate Ñ total (din intern,
import), mãrfuri în tranzit, mãrfuri încãrcate ºi descãrcate,
pe tipul de porturi ºi tip de încãrcãturã, containere îmbarcate/debarcate, unitãþi roll-on/roll-off încãrcate/descãrcate,
nave intrate ºi ieºite din port, indici de dinamicã faþã de
anul precedent
Tipul de serii de date: trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: conform Nomenclatorului standard de mãrfuri pentru statistica transporturilor
(NSTR) ºi Nomenclatorului de porturi ºi de þãri pentru traficul internaþional
Lucrãri editate: Traficul portuar de mãrfuri
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei, Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul
Finanþelor Publice, alte instituþii ale administraþiei publice,
unitãþi de învãþãmânt, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: T+60

TRAFICUL FLUVIAL SAU MARITIM DE MÃRFURI PRIN PORTURI

TRAFICUL DE AEROPORT

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul
cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: evaluarea traficului portuar de mãrfuri pe
total mãrfuri încãrcate, mãrfuri descãrcate
Sfera de cuprindere:
totalitatea
mãrfurilor
încãrcate/descãrcate în porturile fluviale ºi maritime din
România în/din nave româneºti sau strãine (CAEN 61)
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 44
Principalele variabile cercetate: cantitatea mãrfurilor
încãrcate pe destinaþii ºi a mãrfurilor descãrcate pe destinaþii, numãr de containere încãrcate ºi descãrcate, nave
intrate ºi ieºite din port
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: unitãþile de exploatare
portuarã

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul
cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: evaluarea traficului de pasageri ºi de
mãrfuri pe total pasageri debarcaþi/îmbarcaþi ºi mãrfuri
descãrcate/încãrcate
Sfera de cuprindere: totalitatea pasagerilor ºi mãrfurilor
(inclusiv poºta) îmbarcaþi/debarcaþi (încãrcate/descãrcate) în
aeroporturile româneºti, indiferent de naþionalitatea aeronavei sau a operatorului de transport aerian (CAEN 621)
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 17
Principalele variabile cercetate: pasageri îmbarcaþi/
debarcaþi, marfã ºi poºtã încãrcate/descãrcate ºi miºcãri de
aeronave
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: regiile aeroportuare
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Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat TA ”Traficul de aeroport în trimestrul...Ò
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: trimestrul calendaristic
precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: T+6
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
pasageri îmbarcaþi/debarcaþi (intern, internaþional, aeroporturi
de destinaþie/origine, þãri de destinaþie/origine), pasageri în
tranzit direct, mãrfuri ºi poºtã încãrcate/descãrcate (intern,
internaþional, aeroporturi de destinaþie/origine), miºcãri de
aeronave
Tipul de serii de date: trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Nomenclatorul de aeroporturi din România, Nomenclatorul internaþional de aeroporturi, Nomenclatorul de þãri
Lucrãri editate: Traficul de pasageri ºi mãrfuri al aeroporturilor
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei, Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul
Finanþelor Publice, alte instituþii ale administraþiei publice,
Compania Naþionalã ”Aeroportul Internaþional BucureºtiÐ
OtopeniÒ, unitãþi de învãþãmânt, mass-media, alte categorii
de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: T+50

TRANSPORTUL RUTIER DE MÃRFURI

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: evaluarea volumului de mãrfuri transportate,
parcursul mãrfurilor pe total economie, pe destinaþii, pe
grupe de mãrfuri, pe capacitãþi de transport ºi evaluarea
parcursului vehiculelor pentru transportul rutier de mãrfuri
Sfera de cuprindere: autovehiculele pentru transportul
mãrfurilor cu o sarcinã utilã maximum egalã sau mai mare
de 3,5 t (CAEN 6024 pentru transportul în contul altora)
Tipul de cercetare: cercetare statisticã cu înregistrarea
activitãþii pe o sãptãmânã dintr-un trimestru, exhaustiv pentru autovehiculele cu licenþã pentru transportul internaþional
de mãrfuri ºi selectiv pentru celelalte autovehicule (eºantioane sãptãmânale stabilite conform repartiþiei Neyman)
Numãrul de unitãþi cercetate: 30.000 de autovehicule
pe an (7.500 vehicule/trimestru; 577 autovehicule/
sãptãmânã)
Principalele variabile cercetate: cantitatea mãrfurilor
transportate ºi distanþa parcursã

2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: proprietarul autovehiculului
din eºantionul selectat din baza de sondaj
Instituþii colaboratoare: Ministerul de Interne furnizeazã
fiºierul autovehiculelor pentru transportul mãrfurilor, înmatriculate în circulaþie; Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei furnizeazã fiºierul autovehiculelor
cu licenþã pentru transportul internaþional de mãrfuri
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat ASTRM ”Ancheta statisticã privind transportul rutier de mãrfuriÒ Ñ prin care se culeg date pentru fiecare autovehicul din eºantion
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: o sãptãmânã în cadrul
trimestrului
Termenul limitã de transmitere a datelor: sãptãmânã+8
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
mãrfuri transportate cantitativ ºi valoric, parcursul mãrfurilor,
parcursul vehiculelor, indici de volum (de dinamicã) pe
total, din care în cont propriu sau în contul altora; pe
mãrfuri NSTR, pe tipuri de vehicule în funcþie de capacitãþi,
transportul naþional pe lungimea cãlãtoriei, transportul
internaþional pe þãri de încãrcare/descãrcare
Tipul de serii de date: trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: grupe de mãrfuri NSTR
ºi forme de proprietate, distanþe parcurse în cont propriu ºi
în contul altora
Lucrãri editate: Transportul de pasageri ºi mãrfuri pe
moduri de transport
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei, Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul
Finanþelor Publice, alte instituþii ale administraþiei publice,
unitãþi de învãþãmânt, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: T+90

TRANSPORTUL PRIN CONDUCTE PETROLIERE MAGISTRALE

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: determinarea volumului de mãrfuri transportate, parcursul mãrfurilor pe total economie, pe destinaþii
Sfera de cuprindere: totalitatea produselor petroliere
transportate prin conductele magistrale (CAEN 6030)
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 2
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Principalele variabile cercetate: mãrfuri transportate,
parcursul mãrfurilor
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: Societatea Comercialã
”ConpetÒ Ñ S.A. Ploieºti, Societatea Naþionalã a Petrolului
”PetromÒ Ñ S.A., Sucursala ”PetrotransÒ Ploieºti
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat TR1ÐCM
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: trimestrul calendaristic
precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: T+18
Locul de transmitere a datelor: I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
mãrfuri transportate ºi parcursul mãrfurilor, pe total þarã,
destinaþii, transportul produselor rafinate ºi parcursul produselor rafinate pe total þarã ºi destinaþii, indici de dinamicã
pe transport naþional ºi internaþional
Tipul de serii de date: trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional
Lucrãri editate: Transportul de pasageri ºi de mãrfuri
pe moduri de transport
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar ºi Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei, Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul
Finanþelor Publice, alte instituþii ale administraþiei publice,
unitãþi de învãþãmânt, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: T+90

TRANSPORTUL DE MÃRFURI PE CALEA FERATÃ

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: determinarea volumului de mãrfuri transportate, parcursul mãrfurilor pe total economie, pe destinaþii,
pe grupe de mãrfuri, pe distanþe parcurse, pe þãri, pe
grupe de mãrfuri periculoase
Sfera de cuprindere: totalitatea mãrfurilor transportate
pe reþeaua naþionalã de cãi ferate (CAEN 6010)
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 1
Principalele variabile cercetate: mãrfuri transportate,
parcursul mãrfurilor
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: Societatea Naþionalã de
Transport Feroviar de Marfã ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A.
Instituþii colaboratoare: Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei pe probleme metodologice în
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cadrul Grupului de Lucru pentru Realizarea Statisticilor de
Transporturi
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat TR1 MÐCF
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: trimestrul calendaristic
precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: T+18
Locul de transmitere a datelor: I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
mãrfuri transportate, parcursul mãrfurilor [atât în transportul
naþional (pe grupe de distanþe), cât ºi în cel internaþional
(pe þãri de origine/destinaþie)], mãrfuri periculoase transportate, indici de dinamicã, mãrfuri transportate în containere
etc.
Tipul de serii de date: trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: grupe de mãrfuri
NSTR, Nomenclatorul de þãri pentru transportul internaþional, Mãrfuri periculoase
Lucrãri editate: Transportul de pasageri ºi mãrfuri pe
moduri de transport
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei, Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul
Finanþelor Publice, alte instituþii ale administraþiei publice,
unitãþi de învãþãmânt, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: T+90

TRANSPORTUL PE CÃILE NAVIGABILE INTERNE SAU MARITIME

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: caracterizarea activitãþii de transport de
mãrfuri ºi de pasageri pe cãile navigabile interne sau maritime
Sfera de cuprindere: totalitatea pasagerilor ºi a mãrfurilor transportate pe cãile maritime sau fluviale de cãtre operatorii naþionali de transport naval cu nave proprii sau
închiriate (CAEN 61)
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 109 operatori de transport
fluvial ºi 53 de operatori de transport maritim
Principalele variabile cercetate: mãrfuri transportate,
parcursul mãrfurilor, pasageri transportaþi, parcursul pasagerilor
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: societãþi comerciale ºi alte
persoane juridice care efectueazã transport de pasageri ºi
de mãrfuri cu navele fluviale ºi/sau maritime proprii ori
închiriate
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Instituþii colaboratoare: Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei pe probleme metodologice ºi
colectarea datelor
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat TR1 NAVAL ”Transportul pe cãi navigabile
interne sau maritimeÒ
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: trimestrul calendaristic
precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: T+12
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
mãrfuri transportate, parcursul mãrfurilor, pasageri transportaþi, parcursul pasagerilor, activitatea canalelor navigabile, transport cu unitãþi roll-on/roll off, containere
transportate, indici de dinamicã, distanþa medie parcursã de
un pasager sau de o tonã de marfã; pentru transportul
internaþional datele sunt defalcate pe porturi ºi þãri de origine/destinaþie
Tipul de serii de date: trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: grupe de mãrfuri,
Nomenclatorul naþional ºi internaþional de porturi ºi
Nomenclatorul de þãri
Lucrãri editate: Transportul de pasageri ºi mãrfuri pe
moduri de transport
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei, Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul
Finanþelor Publice, alte instituþii ale administraþiei publice,
unitãþi de învãþãmânt, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: T+90

numãrul vehiculelor din inventar pentru transportul urban de
pasageri
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: operatorii de transport
rutier de pasageri, Societatea Comercialã de Transport cu
Metroul Bucureºti ”MetrorexÒ Ñ S.A., regiile autonome de
transport urban ºi agenþiile de turism care realizeazã
aceastã activitate.
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat TR1ÐTP ”Transportul terestru de pasageri
(exclusiv transportul pe cãile ferate) în trimestrulÉÒ
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: trimestrul calendaristic
precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: T+12
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul de locuri-km oferite, pasageri transportaþi Ñ total,
din care naþional ºi internaþional, distanþa medie de transport al unui pasager, coeficientul de utilizare a ofertei de
transport terestru de pasageri
Tipul de serii de date: trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe
Lucrãri editate: Transportul de mãrfuri ºi pasageri pe
moduri de transport
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei, Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul
Finanþelor Publice, alte instituþii ale administraþiei publice,
unitãþi de învãþãmânt, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: T+90

TRANSPORTUL TERESTRU DE PASAGERI
(EXCLUSIV TRANSPORTUL PE CÃI FERATE)

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: caracterizarea activitãþii de transport terestru
de pasageri (exclusiv transportul pe cãile ferate)
Sfera de cuprindere: totalitatea operatorilor de transport
terestru de pasageri, care deþin în proprietate sau au închiriat vehicule rutiere ºi care efectueazã transporturi rutiere
interne ºi internaþionale (CAEN 6021, 6023)
Tipul de cercetare: cercetare statisticã selectivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 850
Principalele variabile cercetate: numãrul de pasageri
transportaþi, parcursul pasagerilor, parcursul vehiculelor,

TRANSPORTUL DE PASAGERI PE CALEA FERATÃ

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: caracterizarea activitãþii de transport de
pasageri realizat pe calea feratã
Sfera de cuprindere: totalitatea pasagerilor transportaþi
pe cãile ferate naþionale (CAEN 6010)
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 1
Principalele variabile cercetate: pasageri transportaþi,
parcursul pasagerilor, locuri oferite, transport internaþional
de pasageri pe þãri de îmbarcare/debarcare
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2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: Societatea Naþionalã de
Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. Ñ CãlãtoriÒ Ñ S.A.
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat TR1 P-CF ”Transportul de pasageri pe
calea feratãÒ
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: trimestrul calendaristic
precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: T+18
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
pasageri transportaþi, parcursul pasagerilor, locuri oferite,
transport internaþional de pasageri pe þãri de
îmbarcare/debarcare, indici de dinamicã, coeficienþi de utilizare a capacitãþii de transport oferite
Tipul de serii de date: trimestriale
Lucrãri editate: Transportul de pasageri ºi mãrfuri pe
moduri de transport
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei, Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul
Finanþelor Publice, alte instituþii ale administraþiei publice,
unitãþi de învãþãmânt, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: T+90

TRANSPORTUL AERIAN

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: determinarea capacitãþii de transport aerian,
a transportului aerian de pasageri ºi mãrfuri, a parcursului
pasagerilor ºi mãrfurilor
Sfera de cuprindere: totalitatea pasagerilor ºi a mãrfurilor transportate de operatori naþionali de transport aerian ºi
mãrfuri cu aeronave proprii sau închiriate (CAEN 62)
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 6
Principalele variabile cercetate: numãrul de locuri ºi de
locuri-km disponibile pentru pasageri, numãrul de tone ºi
de tone-km disponibile pentru transportul de mãrfuri,
numãrul pasagerilor, parcursul pasagerilor, cantitatea de
mãrfuri transportate ºi parcursul mãrfurilor
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: operatorii de transport
aerian de pasageri ºi de mãrfuri cu aeronave proprii sau
închiriate
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Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat TR1 AERIAN ”Transportul aerian în
trimestrulÉÒ
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: trimestrul calendaristic
precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: T+10
Locul de transmitere a datelor: I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul de locuri disponibile, numãrul de locuri-km disponibile, numãrul de tone de mãrfuri disponibile, numãrul de
tone-km disponibile, numãrul de pasageri transportaþi
(internaþional, defalcat pe þãri de origine ºi destinaþie, ºi
naþional), parcursul pasagerilor (internaþional, defalcat pe
þãri de origine ºi destinaþie, ºi naþional), numãrul de tone
transportate (internaþional, defalcat pe þãri de origine ºi
destinaþie, ºi naþional), parcursul mãrfurilor (internaþional,
defalcat pe þãri de origine ºi destinaþie, ºi naþional), distanþa medie de transport al unui pasager, distanþa medie
de transport al unei tone de marfã
Tipul de serii de date: trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: pe operatori de transport aerian
Lucrãri editate: Transportul de mãrfuri ºi pasageri pe
moduri de transport
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei, Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul
Finanþelor Publice, alte instituþii ale administraþiei publice,
Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã, unitãþi de
învãþãmânt, mass-media, alte categorii de utilizatori la
cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: T+90

TRANSPORTUL DE PASAGERI ªI DE MÃRFURI
PE MODURI DE TRANSPORT

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: evaluarea numãrului de pasageri transportaþi, a parcursului pasagerilor, cantitatea de mãrfuri
transportate, parcursul mãrfurilor, parcursul vehiculelor
Principalele variabile prelucrate: numãrul de pasageri
transportaþi, parcursul pasagerilor pe modurile de transport
rutier, feroviar, fluvial, aerian, mãrfuri transportate ºi
parcursul mãrfurilor pe modurile de transport feroviar, rutier,
fluvial, maritim, aerian, conducte petroliere magistrale
Sursa datelor: cercetãrile statistice TR1 P-CF; TR1 MCF; ASTRM; TR1 TP; TR1 NAVAL; TR1 AERIAN; TR1-CM
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2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
mãrfuri transportate, parcursul mãrfurilor, pasageri transportaþi, parcursul pasagerilor, indici de dinamicã, distanþã
medie de transport al pasagerilor, distanþa medie de transport al unei tone de marfã, indici de utilizare a capacitãþii
de transport
Tipul de serii de date: trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: pe grupe de mãrfuri, pe
forme de proprietate, pe destinaþii
Lucrãri editate: Transportul de mãrfuri ºi pasageri pe
moduri de transport
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei, Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul
Finanþelor Publice, alte instituþii ale administraþiei publice,
Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã, unitãþi de
învãþãmânt, mass-media, alte categorii de utilizatori la
cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: T+90

MIJLOACE DE TRANSPORT

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: cunoaºterea parcului de mijloace de transport existent la sfârºitul anului ºi evaluarea parcului de mijloace de transport existent la sfârºitul anului
Principalele variabile prelucrate: numãrul ºi puterea
locomotivelor; numãrul ºi capacitatea vagoanelor pentru trenuri de pasageri/marfã; numãrul ºi capacitatea navelor
maritime/fluviale; numãrul autovehiculelor rutiere pentru
transportul pasagerilor/mãrfurilor; numãrul ºi capacitatea
aeronavelor
Sursa datelor: cercetãrile statistice: MT CF Mijloace de
transport feroviar, MT MARITIM, MT CNI, MT AERIAN,
TR. 3 Ñ Vehicule înscrise în circulaþie ºi accidente de
circulaþie rutierã
2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul ºi puterea locomotivelor, numãrul ºi capacitatea
vagoanelor pentru trenuri de pasageri/marfã; numãrul ºi
capacitatea navelor maritime/fluviale; numãrul autovehiculelor rutiere pentru transportul pasagerilor/mãrfurilor; numãrul
ºi capacitatea aeronavelor
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe
Lucrãri editate: Mijloace de transport
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României

Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei, Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul
Finanþelor Publice, Ministerul de Interne, alte instituþii ale
administraþiei publice, unitãþi de învãþãmânt, mass-media,
alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 29 iunie 2001

LUNGIMEA CÃILOR DE TRANSPORT

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: obþinerea informaþiilor privind totalul liniilor
de cale feratã, lungimea conductelor (produse petroliere,
þiþei, gazolinã, gaze naturale, etan) ºi lungimea drumurilor
publice (naþionale, judeþene, comunale)
Principalele variabile prelucrate: lungimea liniilor de
cale feratã (ecartament normal, îngust, larg), lungimea conductelor magistrale pentru produse petroliere, þiþei, gazolinã,
gaze naturale, etan ºi lungimea drumurilor publice
(naþionale, judeþene, comunale)
Sursa datelor: cercetãrile statistice: MT CF Ñ
Infrastructura ºi mijloacele de transport feroviar la
31 decembrie, MT CM Ñ Conducte magistrale pentru
transportul produselor petroliere ºi gazelor naturale la
31 decembrie, DP Ñ Lungimea drumurilor publice la
31 decembrie
2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
Lungimea desfãºuratã a cãii ferate, lungimea simplã a liniilor de cale feratã în exploatare, lungimea conductelor
petroliere ºi de gaze (produse petroliere, þiþei, gazolinã,
gaze naturale, etan) ºi lungimea drumurilor publice
(naþionale, judeþene, comunale), pe feluri de acoperãmânt
(modernizate, cu îmbrãcãminþi uºoare rutiere, pietruite ºi de
pãmânt), pe regiuni de dezvoltare ºi pe judeþe
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare ºi judeþe
Lucrãri editate: Lungimea cãilor de transport
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei, Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul
Finanþelor Publice, alte instituþii ale administraþiei publice,
unitãþi de învãþãmânt, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 30 aprilie 2001
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1.7.3. POªTÃ ªI TELECOMUNICAÞII
ACTIVITÃÞILE ªI MIJLOACELE DE POªTÃ

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: evaluarea activitãþilor ºi mijloacelor de poºtã
Sfera de cuprindere: totalitatea activitãþilor ºi mijloacelor
de poºtã (CAEN 6411, 6412)
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 42
Principalele variabile cercetate: activitatea de poºtã
realizatã (corespondenþã, mandate, mesagerii, telegrame,
abonamente de televiziune) ºi mijloacele de poºtã existente
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: Compania Naþionalã ”Poºta
RomânãÒ Ñ S.A.
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat POªTA Ñ ”Activitãþile ºi mijloacele de
poºtãÒ
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: 27 aprilie
2001
Locul de transmitere a datelor: I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
corespondenþã expediatã, mandate, mesagerii, telegrame,
unitãþi de poºtã pe medii urbane ºi rurale
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare ºi judeþe
Lucrãri editate: Mijloace ºi activitãþi de comunicaþii
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei,
Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul Finanþelor
Publice, alte instituþii ale administraþiei publice, Compania
Naþionalã ”Poºta RomânãÒ Ñ S.A., unitãþi de învãþãmânt,
mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 29 iunie 2001

ACTIVITÃÞILE ªI MIJLOACELE DE RADIOCOMUNICAÞII

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: evaluarea activitãþilor ºi mijloacelor de radiocomunicaþii
Sfera de cuprindere: totalitatea activitãþilor de radiocomunicaþii (CAEN 643)
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 3
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Principalele variabile cercetate: ore de emisie ºi translaþii radiodifuziune, abonamente radio, ore de emisie ºi
translaþii televiziune
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: Societatea Naþionalã de
Radiocomunicaþii, Consiliul Naþional al Audiovizualului,
Societatea Românã de Radiodifuziune
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat RTV Ñ ”Activitãþile ºi mijloacele de radiocomunicaþiiÒ
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: 27 aprilie
2001
Locul de transmitere a datelor: I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
Existentul de staþii de radiodifuziune, translatoare radio,
staþii de televiziune, translatoare de televiziune, staþii de
radiodifuziune ºi televiziune, km de circuite închiriate ºi
comunicaþii prin satelit
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare ºi judeþe
Lucrãri editate: Mijloace ºi activitãþi de comunicaþii
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei,
Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul Finanþelor
Publice, alte instituþii ale administraþiei publice, Societatea
Naþionalã Radiocomunicaþii, Consiliul Naþional al
Audiovizualului, unitãþi de învãþãmânt, mass-media, alte
categorii de utilizatori la cerere, organizaþii internaþionale
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 29 iunie 2001

ACTIVITÃÞILE ªI MIJLOACELE DE TELEFONIE-TELEGRAFIE

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: evaluarea activitãþilor de telefonie-telegrafie
ºi a mijloacelor de telefonie-telegrafie existente
Sfera de cuprindere: totalitatea activitãþilor de telefonie
ºi telegrafie (CAEN 6421)
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 5
Principalele variabile cercetate: abonamente telefonice,
convorbiri telefonice, telegrame, comunicaþii telex ºi unitãþi
cu servicii de telefonie-telegrafie, posturi telefonice
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: ROMTELECOM, MOBIL
ROM, MOBIFON, TELEFONICA ROMÂNIA, COSMOROM
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Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat TC Ñ ”Activitãþile ºi mijloacele de telefonietelegrafieÒ
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: 27 aprilie
2001
Locul de transmitere a datelor: I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
unitãþi cu servicii de telefonie-telegrafie, capacitatea centralelor telefonice ºi telegrafice, teleimprimatoare instalate,
posturi telefonice, linii telefonice principale, abonamente
telefonice, convorbiri telefonice interne ºi internaþionale total
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare ºi judeþe
Lucrãri editate: Mijloace ºi activitãþi de comunicaþii la
31 decembrie
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei,
Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul Finanþelor Publice,
alte instituþii ale administraþiei publice, ROMTELECOM, unitãþi
de învãþãmânt, mass-media, alte categorii de utilizatori la
cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 29 iunie 2001

2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
unitãþi de poºtã ºi cutii poºtale instalate, unitãþi cu servicii
de telefonie-telegrafie, capacitatea centralelor telefonice ºi
telegrafice, teleimprimatoare instalate, posturi telefonice, linii
telefonice principale, staþii de radiodifuziune, translatoare
radio, staþii de televiziune, translatoare de televiziune, staþii
de radiodifuziune ºi televiziune ºi corespondenþã expediatã,
mandate, mesagerii, telegrame, abonamente de televiziune,
abonamente telefonice, convorbiri telefonice interne ºi
internaþionale total, ore de emisie ºi translaþii de radiodifuziune ºi televiziune, km de circuite închiriate ºi comunicaþii
prin satelit
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe
Lucrãri editate: Mijloace ºi activitãþi de comunicaþii la
31 decembrie
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei
Informaþiei, Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, Ministerul
Administraþiei Publice, Ministerul Finanþelor Publice,
Consiliul Naþional al Audiovizualului, alte instituþii ale administraþiei publice, Compania Naþionalã ”Poºta RomânãÒ Ñ
S.A., ROMTELECOM, unitãþi de învãþãmânt, mass-media,
alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 29 iunie 2001
1.7.4. ALTE SERVICII PRESTATE POPULAÞIEI
SERVICII DE PIAÞÃ PRESTATE PENTRU POPULAÞIE

MIJLOACELE ªI ACTIVITÃÞILE DE POªTÃ ªI TELECOMUNICAÞII

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: caracterizarea activitãþilor de comunicaþii ºi
determinarea mijloacelor de comunicaþii
Principalele variabile prelucrate: volumul corespondenþei, mandatelor poºtale, mesageriei, telegramelor, abonamentelor de televiziune, abonamentelor telefonice,
convorbirilor telefonice, telegramelor, comunicaþiilor telex,
emisiilor ºi translaþiilor de radiodifuziune, abonamentelor
radio, emisiilor ºi translaþiilor de televiziune, închirierilor de
circuite ºi numãrul de unitãþi de poºtã, cutii poºtale
instalate, unitãþi cu servicii de telefonie-telegrafie, posturi
telefonice, staþii de radiodifuziune, translatoare radio, staþii
ºi translatoare de televiziune
Sursa datelor: cercetãrile statistice: POªTA Ñ
Activitãþile ºi mijloacele de poºtã, TC Ñ Activitãþile ºi mijloacele de telefonie-telegrafie, RTV Ñ Activitãþile ºi mijloacele de radiocomunicaþii

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica serviciilor de piaþã prestate
pentru populaþie
Obiectivul: determinarea indicilor de volum ºi a indicilor
valorici ai cifrei de afaceri ºi personal ocupat pentru întreprinderile cu activitate principalã de servicii de piaþã prestate pentru populaþie
Sfera de cuprindere: agenþii economici cu activitate
principalã de servicii de piaþã prestate pentru populaþie
(cod CAEN 55, 6330, 9271, 9272, 93)
Tipul de cercetare: cercetare statisticã selectivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 2.200
Principalele variabile cercetate: cifra de afaceri realizatã ºi numãrul de personal ocupat
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: agenþii economici cu activitate principalã de servicii de piaþã prestate pentru populaþie
Modul de colectare a datelor primare: formulare statistice autoadministrate PSP 1A ºi PSP 1B, prin care se
culeg date privind lunile anului precedent de la unitãþile noi
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în eºantionul panel ºi formular statistic PSP 2, pentru culegerea datelor pe lunile anului curent (cifra de afaceri lunar,
numãrul de personal trimestrial)
Periodicitate: lunar, cu înregistrare distinctã pentru fiecare lunã pentru perioada 1 ianuarie Ñ 31 octombrie 2000
(PSP 1A), pentru lunile noiembrie, decembrie ale anului
2000 (PSP 1B) ºi pentru fiecare lunã din anul 2001
(PSP 2).
Momentul/Perioada de referinþã: luna calendaristicã precedentã
Termenele limitã de transmitere a datelor: 7 decembrie
2000; 15 ianuarie 2001; L+30
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
indicii de volum ai cifrei de afaceri, indici valorici ai cifrei
de afaceri, numãr de personal ocupat la sfârºitul trimestrului
Tipul de serii de date: lunare
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, straturi de
activitãþi CAEN ºi forme de proprietate
Lucrãri editate: Indicii volumului cifrei de afaceri pentru
servicii de piaþã prestate pentru populaþie
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei,
Ministerul Finanþelor Publice, Ministerul pentru Întreprinderi
Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie, Ministerul Turismului, alte
instituþii ale administraþiei publice, unitãþi de învãþãmânt,
mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: L+60
2. STATISTICÃ SOCIALÃ
2.1. STATISTICA POPULAÞIEI ªI DEMOGRAFIE
MIªCAREA NATURALÃ A POPULAÞIEI

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica demograficã
Obiectivul: stabilirea nivelului fenomenelor de natalitate,
mortalitate ºi mortinatalitate
Sfera de cuprindere: nãscuþii vii, nãscuþii morþi, persoanele decedate, înregistraþi la oficiile de stare civilã
Numãrul de evenimente demografice: Circa 235.000
nãscuþi vii, 1.500 nãscuþi morþi ºi 270.000 decedaþi, înregistraþi anual la 265 municipii ºi oraºe, 6 sectoare ale municipiului Bucureºti ºi 2.686 de comune
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Principalele variabile cercetate: data naºterii, locul ºi
asistenþa la naºtere, sexul, durata ºi felul naºterii, greutatea
la naºtere, situaþia juridicã, cetãþenia, naþionalitatea, date
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referitoare la mamã, tatã; cauzele morþii nãscutului mort,
data decesului; data naºterii decedatului ºi a soþului (soþiei)
rãmas(ã) în viaþã, starea civilã, statutul ocupaþional, nivelul
de instruire, locul decesului, cauzele decesului
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: oficiile de stare civilã
Modul de colectare a datelor primare: declaraþia persoanelor care prezintã actele prevãzute de lege, consemnate
în ”Buletin statistic pentru nãscutul viuÒ, ”Buletin statistic
pentru nãscutul mortÒ ºi ”Buletin statistic pentru decesÒ
Periodicitate: lunarã
Momentul/Perioada de referinþã: luna calendaristicã precedentã
Termenul limitã de transmitere a datelor: L+5
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S. ºi I.N.S. prin teletransmisie
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul nãscuþilor vii, rata generalã a natalitãþii, rata fertilitãþii generale ºi rate de fertilitate specifice, indicatorul conjunctural al fertilitãþii, indicele brut ºi net de reproducere,
vârsta medie a mamei la naºtere ºi la prima naºtere, rangul nãscutului viu; numãrul nãscuþilor morþi, rata mortinatalitãþii; numãrul decedaþilor, rata generalã a mortalitãþii;
mortalitatea specificã pe sexe, vârste, cauze de deces, rata
mortalitãþii infantile, sezonalitatea mortalitãþii infantile, mortalitatea infantilã pe cauze de deces
Tipul de serii de date: lunare, anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe, localitãþi, medii de rezidenþã
Lucrãri editate: Natalitatea în anul; Mortalitatea generalã, mortalitatea infantilã ºi mortinatalitatea în anul 2000;
Populaþia la 1 ianuarie ºi la 1 iulie 2000 Ñ judeþe, localitãþi; Tabela de mortalitate cu speranþa de viaþã calculatã
pe perioada 1998Ð2000; Contingentul fertil feminin dupã
numãrul nãscuþilor vii la 1 ianuarie 2000 (calcul intercensitar)
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Anuarul Demografic al României,
Analize demografice
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de cercetare,
mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: Comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termene de diseminare a datelor: L+45 pentru date
operative, 30 mai 2001 pentru date definitive referitoare la
anul 2000

MIªCAREA STÃRII CIVILE A POPULAÞIEI

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica demograficã
Obiectivul: stabilirea nivelului fenomenului de nupþialitate ºi divorþialitate
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Sfera de cuprindere: cãsãtoriile încheiate la starea civilã
ºi divorþurile cu hotãrâri definitive pronunþate de organele
judecãtoreºti în anul 2000
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de evenimente demografice: circa 145.000
cãsãtorii ºi 35.000 divorþuri înregistrate anual la 265 municipii ºi oraºe, 6 sectoare ale municipiului Bucureºti ºi 2.686
comune
Principalele variabile cercetate: data naºterii soþilor,
starea civilã înainte de cãsãtorie, a câta cãsãtorie, statut
ocupaþional, nivelul de instruire, cetãþenia, naþionalitatea; al
câtelea divorþ este, din vina cui se desface cãsãtoria,
numãrul copiilor minori rãmaºi din cãsãtoria desfãcutã
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: oficiile de stare civilã,
judecãtorii
Modul de colectare a datelor primare: declaraþia persoanelor care se cãsãtoresc sau divorþeazã, consemnate în
”Buletin statistic pentru cãsãtorieÒ ºi ”Buletin statistic pentru
divorþÒ
Periodicitate: lunarã
Momentul/Perioada de referinþã: luna calendaristicã precedentã
Termenul limitã de transmitere a datelor: L+5
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul cãsãtoriilor, rata nupþialitãþii, vârsta medie la
cãsãtorie ºi la prima cãsãtorie a bãrbaþilor ºi femeilor,
durata medie a cãsãtoriei; numãrul divorþurilor, rata
divorþialitãþii, vârsta medie a soþilor la divorþ, durata medie
a cãsãtoriei
Tipul de serii de date: lunare, anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe, localitãþi, medii de rezidenþã
Lucrãri editate: Nupþialitatea în anul 2000, Divorþialitatea în anul 2000, Populaþia dupã starea civilã la 1 ianuarie
2001 (calcul intercensitar)
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Anuarul Demografic al României,
Analize demografice
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de cercetare,
mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termene de diseminare a datelor: L+45 pentru date
operative, 30 mai 2001 pentru date definitive referitoare la
anul 2000

MIªCAREA MIGRATORIE INTERNÃ ªI EXTERNÃ A POPULAÞIEI

1. Sfera de cuprindere, conþinutul cercetãrii ºi sursa
datelor
Domeniul statistic: Statistica demograficã
Obiectivul: stabilirea nivelului fenomenului de migraþie
internã ºi externã la nivel naþional ºi teritorial
Sfera de cuprindere: persoane care au solicitat schimbarea domiciliului sau schimbarea reºedinþei în altã localitate decât cea de domiciliu ºi date privind numãrul
persoanelor care ºi-au stabilit domiciliul în strãinãtate ºi
cetãþeni strãini care ºi-au stabilit domiciliul în România în
anul 2000
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de evenimente demografice: circa 600.000
migranþi interni ºi internaþionali
Principalele variabile cercetate: data naºterii, starea
civilã, sexul, naþionalitatea, nivelul de instruire, activitatea
economicã, domiciliul sau reºedinþa în altã localitate, þara
de origine, þara de destinaþie
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: Ministerul Funcþiei Publice,
Direcþia generalã pentru evidenþa informatizatã a persoanei
Modul de colectare a datelor: declaraþia persoanelor
care îºi schimbã domiciliul/reºedinþa
Periodicitate: lunarã, semestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: luna calendaristicã ºi
semestrul calendaristic precedente
Termenele limitã de transmitere a datelor: L+35, S+35
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul
persoanelor
care
ºi-au
schimbat
domiciliul/reºedinþa, fluxurile ºi soldul migraþiei interne ºi
externe, rate la 1.000 locuitori
Tipul de serii de date: semestrialã, anualã
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, medii de rezidenþã, regiuni de dezvoltare, judeþe, localitãþi, þãri
Lucrãri editate: Schimbãri de domiciliu în anul 2000,
Stabiliri de reºedinþã în anul 2000, Migraþia externã în anul
2000
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Anuarul Demografic al României,
Analize demografice
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de cercetare,
mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 4 iunie 2001
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SÃNÃTATEA ªI SÃNÃTATEA REPRODUCERII ÎN ROMÂNIA

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Analizã demograficã
Obiectivul: analiza stãrii de sãnãtate ºi a sãnãtãþii
reproducerii populaþiei
Principalele variabile prelucrate: numãrul deceselor pe
grupe de vârstã ºi sexe (nivel naþional, medii de rezidenþã
ºi judeþe), numãrul deceselor pe cauze de deces, grupe de
vârstã ºi sexe (nivel naþional, medii de rezidenþã ºi judeþe),
numãrul deceselor materne, pe cauze (nivel naþional, medii
de rezidenþã ºi judeþe), incidenþa ºi prevalenþa unor cauze
de deces (nivel naþional, medii de rezidenþã ºi judeþe),
numãrul doctorilor de specialitate ce revine la 100.000 de
locuitori (nivel naþional, medii de rezidenþã ºi judeþe), numãr
de avorturi (nivel naþional, medii de rezidenþã ºi judeþe),
numãr de consultaþii prenatale (nivel naþional, medii de
rezidenþã ºi judeþe), numãr de centre de planificare familialã (nivel naþional, medii de rezidenþã ºi judeþe), ponderea
populaþiei care foloseºte metode de planificare familialã
(nivel naþional, medii de rezidenþã ºi judeþe), numãr de
paturi ce revine la 100 de locuitori (nivel naþional, medii de
rezidenþã ºi judeþe), numãrul de ore spitalizare ce revine
pe o persoanã (nivel naþional, medii de rezidenþã ºi judeþe)
Sursa datelor: baze de date, anchete statistice de specialitate ºi tabele cu date prelucrate
2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
rate specifice, ponderi
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe, medii de rezidenþã
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Analize
demografice
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de cercetare,
mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 15 decembrie 2001

PROIECTAREA POPULAÞIEI ROMÂNIEI PE MEDII
DE REZIDENÞÃ ÎN PERIOADA 2000Ð2020

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Proiectare ºi analizã demograficã
Obiectivul: analiza evoluþiei populaþiei României pe
medii de rezidenþã în perioada 2000Ð2020
Principalele variabile prelucrate: populaþia pe grupe de
vârstã (nivel naþional, medii de rezidenþã), grupe speciale
de populaþie (nivel naþional, medii de rezidenþã)
Sursa datelor: baze de date ºi tabele cu date prelucrate
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2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul ºi structura populaþiei pe sexe ºi vârstã
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional ºi medii de
rezidenþã
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Analize
demografice
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, BDL, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, Academia Românã, Academia de Studii
Economice, Universitatea Bucureºti, alte instituþii de
învãþãmânt superior, institute de cercetare, mass-media,
alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 15 august 2001

2.2. STATISTICA EDUCAÞIEI
ÎNVÃÞÃMÂNTUL PREªCOLAR (PREPRIMAR)

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statisticã socialã Ñ statistica
educaþiei
Obiectivul: evaluarea participãrii copiilor în vârstã de
3Ð6 ani în procesul de educaþie, în cadrul organizat al
instituþiilor abilitate prin legea învãþãmântului sã organizeze
ºi sã desfãºoare programe de învãþãmânt preºcolar; stabilirea gradului de cuprindere, numãrul de copii ce revine unei
educatoare, gradul de educare în grãdiniþe
Sfera de cuprindere: populaþia ºcolarã în vârstã de 3Ð6
ani cuprinsã în unitãþile de învãþãmânt preºcolar de tip
grãdiniþe
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 13.000
Principalele variabile cercetate: numãrul copiilor
înscriºi, al personalului didactic ºi nedidactic ºi baza materialã
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: toate grãdiniþele pentru
copii preºcolari
Instituþii colaboratoare: Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat Sc 1.1 Ñ ”Învãþãmântul preºcolar (preprimar Ñ nivelul 0 ISCED)Ò
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul ºcolar în curs
Termenul limitã de transmitere a datelor: 15 noiembrie
2001
Locul de transmitere a datelor: inspectoratele ºcolare
judeþene; direcþiile teritoriale de statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
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3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul grãdiniþelor pe tipuri, pe forme de proprietate;
numãrul grupelor de copii ºi al copiilor înscriºi, pe sexe,
vârste, naþionalitãþi, limbi de predare; numãrul personalului
didactic cu normã întreagã ºi parþialã, al personalului didactic ajutãtor, al personalului nedidactic; numãrul locurilor din
grãdiniþe ºi al încãperilor folosite
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe, localitãþi, medii de rezidenþã, forme de
proprietate
Lucrãri editate: Învãþãmântul preºcolar în anul ºcolar
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Tendinþe sociale, Starea economicã
ºi socialã a României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, alte
ministere ºi instituþii ale administraþiei publice, institute de
învãþãmânt superior, institute de cercetare, mass-media ºi
alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 25 ianuarie 2002

ÎNVÃÞÃMÂNTUL PRIMAR ªI GIMNAZIAL

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul
cercetãrii
Domeniul statistic: Statisticã socialã Ñ statistica
educaþiei
Obiectivul: evaluarea participãrii populaþiei ºcolare în
vârstã de 7Ð14 ani în procesul de instruire, în cadrul organizat al instituþiilor abilitate prin legea învãþãmântului sã
organizeze ºi sã desfãºoare programe de învãþãmânt primar ºi gimnazial ºi a rezultatelor finale ale anului ºcolar
(anterior)
Sfera de cuprindere: populaþia ºcolarã în vârstã de
7Ñ14 ani cuprinsã în unitãþile de învãþãmânt primar ºi
gimnazial care fac obiectul cercetãrii
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 13.000
Principalele variabile cercetate: numãrul elevilor
înscriºi, personalul didactic ºi nedidactic, baza materialã,
numãrul elevilor în evidenþã la sfârºitul anului ºcolar, al
promovaþilor, repetenþilor, cu situaþia ºcolarã neîncheiatã,
numãrul absolvenþilor ºi rezultatele examenului de
capacitate
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: toate ºcolile primare ºi
gimnaziale
Instituþii colaboratoare: Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
Modul de colectare a datelor primare: formularele statistice autoadministrate Sc 2.1 ºi Sc 2.2.
Periodicitate: anualã

Momentul/Perioada de referinþã: sfârºitul anului ºcolar
2000/2001; începutul anului ºcolar 2001/2002
Termenele limitã de transmitere a datelor: 2 octombrie
2001; 1 noiembrie 2001
Locul de transmitere a datelor: inspectoratele ºcolare
judeþene; direcþiile teritoriale de statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul unitãþilor ºcolare; numãrul elevilor înscriºi pe sexe,
vârste, naþionalitãþi, limbi de predare, clase de elevi, limbi
moderne; numãrul personalului didactic pe grupe de vârstã,
normã întreagã ºi parþialã, pe sexe; numãrul personalului
didactic ajutãtor; numãrul personalului nedidactic; baza
materialã; gradul de cuprindere (rata brutã ºi rata netã);
numãrul elevilor ce revine unui cadru didactic; numãrul elevilor ce revine la 10.000 de locuitori; indicele de promovare, de repetenþie, de absolvire, de trecere dintr-o clasã
în alta, abandonul ºcolar
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe, localitãþi, medii de rezidenþã
Lucrãri editate: Învãþãmântul primar ºi gimnazial la
începutul anului ºcolar, Învãþãmântul primar ºi gimnazial la
sfârºitul anului ºcolar
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Tendinþe sociale, Starea economicã
ºi socialã a României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, alte
ministere ºi instituþii ale administraþiei publice, institute de
învãþãmânt superior, institute de cercetare, mass-media ºi
alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 30 ianuarie 2002

ÎNVÃÞÃMÂNTUL SPECIAL (PRIMAR ªI GIMNAZIAL)

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statisticã socialã Ñ statistica
educaþiei
Obiectivul: evaluarea participãrii populaþiei ºcolare în
vârstã de 7Ð14 ani cu deficienþe fizice ºi intelectuale în
procesul de instruire în cadrul organizat al instituþiilor abilitate prin legea învãþãmântului sã organizeze ºi sã
desfãºoare programe de învãþãmânt special ºi gimnazial ºi
a rezultatelor finale din anul anterior
Sfera de cuprindere: populaþia ºcolarã în vârstã de
7-14 ani cu deficienþe fizice ºi intelectuale, cuprinsã în
unitãþile Ñ speciale de învãþãmânt Ñ ºcoli speciale
primare ºi gimnaziale cu clasele IÐVIII
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 200
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Principalele variabile cercetate: elevii înscriºi, personalul didactic ºi nedidactic, baza materialã ºi situaþia ºcolarã
a elevilor la sfârºitul anului ºcolar anterior
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: ºcolile speciale primare ºi
gimnaziale
Instituþii colaboratoare: Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat Sc 3.1
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: începutul ºi sfârºitul
anului ºcolar
Termenul limitã de transmitere a datelor: 22 noiembrie
2001
Locul de transmitere a datelor: inspectoratele ºcolare
judeþene; direcþiile teritoriale de statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul unitãþilor pe tipuri de ºcoli, feluri de unitãþi (independente ºi secþii); numãrul elevilor înscriºi pe sexe,
vârste, naþionalitãþi, limbi de predare, clase de elevi;
numãrul personalului didactic pe grupe de vârstã, normã
întreagã ºi parþialã, pe sexe; numãrul personalului didactic
ajutãtor ºi al personalului nedidactic; baza materialã; gradul
de cuprindere (rata brutã ºi rata netã); numãrul elevilor ce
revine unui cadru didactic; numãrul elevilor ce revine la
10.000 de locuitori; abandonul ºcolar; indicele de promovare, repetenþie ºi de trecere dintr-un an în altul
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe, localitãþi, medii de rezidenþã
Lucrãri editate: Învãþãmântul special primar ºi gimnazial
la începutul anului ºcolar (în curs) ºi Rezultatele ºcolare la
sfârºitul anului ºcolar anterior
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Tendinþe sociale, Starea economicã
ºi socialã a României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, alte
ministere ºi instituþii ale administraþiei publice, institute de
învãþãmânt superior, institute de cercetare, mass-media ºi
alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 22 ianuarie 2002

ÎNVÃÞÃMÂNTUL PROFESIONAL, DE UCENICI, POSTLICEAL
ªI DE MAIªTRI (SECUNDAR Ñ CICLUL II)

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statisticã socialã Ñ statistica
educaþiei
Obiectivul: evaluarea participãrii populaþiei ºcolare în
vârstã de 15Ð18 ani ºi 19Ð23 ani în procesul de instruire
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în cadrul organizat al instituþiilor abilitate prin legea
învãþãmântului sã organizeze ºi sã desfãºoare programe de
învãþãmânt profesional ºi de ucenici
Sfera de cuprindere: populaþia ºcolarã în vârstã de
15Ð18 ani ºi 19Ð23 ani, cuprinsã în unitãþile de învãþãmânt
profesional ºi de ucenici
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 60
Principalele variabile cercetate: elevii înscriºi, personalul didactic ºi nedidactic, baza materialã, numãrul elevilor
în evidenþã la sfârºitul anului ºcolar, al promovaþilor, repetenþilor, cu situaþie ºcolarã neîncheiatã, absolvenþilor ºi
rezultatele examenului de capacitate
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: toate ºcolile profesionale,
de ucenici, postliceale ºi de maiºtri ºi grupurile ºcolare
Instituþii colaboratoare: Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
Modul de colectare a datelor primare: Formulare statistice autoadministrate Sc 5.1a, Sc 5.2a, Sc 5.1b, Sc 5.2b
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: începutul ºi sfârºitul
anului ºcolar anterior
Termenele limitã de transmitere a datelor: 22 noiembrie
2001; 2 octombrie 2001
Locul de transmitere a datelor: inspectoratele ºcolare
judeþene; direcþiile teritoriale de statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul ºcolilor profesionale, de ucenici, postliceale ºi de
maiºtri ºi al grupurilor ºcolare pe tipuri, feluri de unitãþi
(independente ºi secþii), pe forme de proprietate; numãrul
elevilor înscriºi pe sexe, meserii, vârste, limbi de predare,
ani de studii, limbi moderne, naþionalitãþi; personalul didactic pe sexe, cu normã întreagã ºi parþialã, grupe de vârstã;
baza materialã; numãrul elevilor în evidenþã la sfârºitul
anului ºcolar pe sexe, ani de studii, meserii; gradul de
cuprindere (rata brutã ºi rata netã); numãrul elevilor ce
revine unui cadru didactic; numãrul elevilor ce revine la
10.000 de locuitori; indicele de promovare, de repetenþie,
absolvire ºi trecere dintr-o clasã în alta ºi dintr-un nivel în
altul; abandonul ºcolar
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe, localitãþi, medii de rezidenþã ºi forme de
proprietate
Lucrãri editate: Învãþãmântul profesional, de ucenici,
postliceal ºi de maiºtri la începutul anului ºcolar,
Învãþãmântul profesional, de ucenici, postliceal ºi de
maiºtri, la sfârºitul anului ºcolar (anterior)
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Tendinþe sociale, Starea economicã
ºi socialã a României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, alte
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ministere ºi instituþii ale administraþiei publice, institute de
învãþãmânt superior, institute de cercetare, mass-media ºi
alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termene de diseminare a datelor: 20 decembrie 2001;
7 februarie 2002

ÎNVÃÞÃMÂNTUL LICEAL (SECUNDAR Ñ CICLUL II)

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statisticã socialã Ñ statistica
educaþiei
Obiectivul: evaluarea participãrii populaþiei ºcolare în
vârstã de 15Ð18 ani în procesul de instruire în cadrul organizat al instituþiilor abilitate prin legea învãþãmântului sã
organizeze ºi sã desfãºoare programe de învãþãmânt liceal
ºi a rezultatelor finale la sfârºitul anului ºcolar (anterior)
Sfera de cuprindere: populaþia ºcolarã în vârstã de
15Ð18 ani, cuprinsã în unitãþile de învãþãmânt liceal Ñ
liceu, grup ºcolar (clasele IXÐXII, XIII)
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 1.400
Principalele variabile cercetate: elevii înscriºi, personalul didactic ºi nedidactic; baza materialã; numãrul elevilor
în evidenþã la sfârºitul anului ºcolar; numãrul promovaþilor,
repetenþilor ºi cu situaþia ºcolarã neîncheiatã; numãrul
absolvenþilor ºi rezultatele examenului de bacalaureat.
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: toate liceele ºi grupurile
ºcolare
Instituþii colaboratoare: Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
Modul de colectare a datelor primare: formulare
statistice autoadministrate Sc 4.1, Sc. 4.2
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: începutul ºi sfârºitul
anului ºcolar
Termenele limitã de transmitere a datelor: 9 noiembrie
2001 pentru începutul anului ºcolar; 2 octombrie 2001
pentru sfârºitul anului ºcolar
Locul de transmitere a datelor: inspectoratele ºcolare
judeþene; direcþiile teritoriale de statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul unitãþilor pe filiere ºi profiluri, pe feluri de unitãþi ºi
forme de proprietate; numãrul elevilor înscriºi, pe sexe, filiere, profiluri ºi specializãri, vârste, limbi de predare, clase
de elevi, limbi moderne, naþionalitãþi; numãrul personalului
didactic cu normã întreagã ºi parþialã, pe sexe ºi grupe de
vârstã; numãrul elevilor în evidenþã la sfârºitul anului ºcolar
pe sexe, clase ºi specializãri; gradul de cuprindere (rata
brutã, rata netã); numãrul elevilor ce revine unui cadru
didactic; numãrul elevilor ce revine la 10.000 de locuitori;
indicele de promovare, repetenþie, absolvire ºi trecere
dintr-o clasã în alta ºi dintr-un nivel în altul; abandonul
ºcolar

Tipuri de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe, localitãþi, medii de rezidenþã ºi forme de
proprietate
Lucrãri editate: Învãþãmântul liceal la începutul anului
ºcolar ºi Învãþãmântul liceal la sfârºitul anului (anterior)
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Tendinþe sociale, Starea economicã
ºi socialã a României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, alte
ministere ºi instituþii ale administraþiei publice, institute de
învãþãmânt superior, institute de cercetare, mass-media ºi
alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termene de diseminare a datelor: 20 decembrie 2001;
7 februarie 2002

ÎNVÃÞÃMÂNTUL UNIVERSITAR (GRADUL III)

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statisticã socialã Ñ statistica
educaþiei
Obiectivul: evaluarea participãrii populaþiei ºcolare în
vârstã de 19Ð23 ani în procesul de instruire în cadrul organizat al instituþiilor de învãþãmânt superior
Sfera de cuprindere: populaþia universitarã în vârstã de
19Ð23 ani ºi peste, cuprinsã în unitãþile de învãþãmânt universitar Ñ institute, universitãþi, academii
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 450 de unitãþi
Principalele variabile cercetate: studenþi înscriºi, personal didactic, personal auxiliar, personal administrativ; baza
materialã; numãrul studenþilor în evidenþã la sfârºitul anului
universitar; numãrul promovaþilor, repetenþilor, cu situaþia
ºcolarã neîncheiatã, absolvenþii ºi rezultatul examenului de
licenþã
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: toate instituþiile de
învãþãmânt superior (publice ºi private)
Instituþii colaboratoare: Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
Modul de colectare a datelor: formularele statistice autoadministrate Sc 6.1, ºi Sc. 6.2
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: începutul ºi sfârºitul
anului universitar
Termenele limitã de transmitere a datelor: 26 octombrie
2001; 1 noiembrie 2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul instituþiilor de învãþãmânt superior ºi al facultãþilor
pe tipuri de învãþãmânt, forme de proprietate, forme de
finanþare; numãrul studenþilor înscriºi pe sexe, profiluri,
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specializãri, forme de învãþãmânt, vârste, ani de studiu ºi
naþionalitãþi; personalul didactic pe sexe, funcþii didactice,
normã întreagã ºi parþialã, grupe de vârstã; baza materialã;
studenþi din alte þãri, dupã þara de origine; numãrul studenþilor în evidenþã la sfârºitul anului universitar (din þarã,
din alte þãri); studenþi promovaþi, repetenþi, examatriculaþi ºi
cu situaþia la învãþãturã neîncheiatã; gradul de cuprindere
(rata brutã ºi rata netã), numãrul studenþilor ce revine unui
cadru didactic; numãrul studenþilor ce revine la 10.000 de
locuitori; indicele de promovare, de repetenþie, de absolvire
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe, localitãþi, medii de rezidenþã ºi forme de
proprietate
Lucrãri editate: Învãþãmântul superior la începutul anului
universitar, Învãþãmântul superior la sfârºitul anului universitar (anterior)
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Tendinþe sociale, Starea economicã
ºi socialã a României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, alte
ministere ºi instituþii ale administraþiei publice, institute de
învãþãmânt superior, institute de cercetare, mass-media ºi
alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 5 februarie 2002

ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE
ÎN UNITÃÞI SPECIALIZATE

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica cercetãrii-dezvoltãrii (ºtiinþã
ºi tehnologie)
Obiectivul: determinarea indicatorilor cantitativi ºi calitativi ai activitãþii de cercetare-dezvoltare în unitãþile specializate
Sfera de cuprindere: totalitatea unitãþilor de cercetaredezvoltare, organizate ca societãþi comerciale; regii autonome; institute naþionale de cercetare-dezvoltare; alte
unitãþi, de cercetare Ñ dezvoltare, inclusiv staþiunile de
cercetare din agriculturã ºi unitãþile medicale care au colective de cercetare. De asemenea, se includ ºi unitãþile care
aparþin de Academia Românã ºi care desfãºoarã activitãþi
de cercetare-dezvoltare
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 600
Principalele variabile cercetate: personalul pe total ºi
din activitatea de cercetare-dezvoltare; pe sexe; numãrul
personalului din activitatea de cercetare-dezvoltare care a
absolvit anumite forme de perfecþionare; cheltuieli totale de
cercetare-dezvoltare; numãr de brevete de invenþii ºi lucrãri
publicate
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2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: unitãþi cu activitate principalã de cercetare-dezvoltare; staþiuni de cercetare din agriculturã, unitãþi medicale cu colective de cercetare; unitãþi
ce aparþin de Academia Românã ºi care desfãºoarã activitate de cercetare-dezvoltare
Instituþii colaboratoare: Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat CD-S
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: semestrul I
Termenul limitã de transmitere a datelor: 19 iulie 2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul de unitãþi specializate care desfãºoarã activitate de
cercetare-dezvoltare; salariaþi pe total ºi din activitatea de
cercetare-dezvoltare, pe sexe, pe categorii de personal,
forme de perfecþionare absolvite de personalul din activitatea
de cercetare-dezvoltare; brevete de invenþii; lucrãri publicate
Tipul de serii de date: semestriale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, pe forme de
proprietate, pe activitãþi economice
Lucrãri editate: Activitatea de cercetare-dezvoltare, în
semestrul I 2001
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Starea economicã ºi socialã a
României, Cercetare-dezvoltare
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Informaþiilor Publice,
Ministerul Industriei ºi Resurselor, Ministerul Finanþelor
Publice, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, Academia
Românã, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice,
unitãþi de învãþãmânt, institute de studii ºi cercetare, massmedia, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 31 august 2001

ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica cercetãrii-dezvoltãrii (ºtiinþã
ºi tehnologie)
Obiectivul: stabilirea indicatorilor cantitativi ºi calitativi ai
activitãþii de cercetare-dezvoltare
Sfera de cuprindere: totalitatea unitãþilor cu activitate
principalã de cercetare-dezvoltare, organizate ca societãþi
comerciale; regii autonome; staþiuni de cercetare din agriculturã; unitãþi medicale cu colective de cercetare; unitãþi
ce aparþin de Academia Românã ºi care desfãºoarã activitate de cercetare-dezvoltare; unitãþi care au desfãºurat o
activitate de cercetare-dezvoltare în colective specializate;
unitãþi de cercetare-dezvoltare din cadrul învãþãmântului
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superior; institute de învãþãmânt superior care au activitate
de cercetare-dezvoltare; clinici universitare care au colective de cercetare-dezvoltare
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 1.500
Principalele variabile cercetate: personalul de cercetare-dezvoltare; numãrul personalului din activitatea de
cercetare-dezvoltare, care a absolvit anumite forme de perfecþionare; structura cheltuielilor de cercetare-dezvoltare;
cheltuieli totale de cercetare-dezvoltare pe surse de
finanþare; cheltuieli curente de cercetare-dezvoltare pe tipuri
de cercetare; teme ºi cheltuieli; numãr de brevete de
invenþii ºi lucrãri publicate; venituri obþinute din valorificarea
directã a activitãþii de cercetare-dezvoltare; alte activitãþi de
protecþie ºi înregistrare a proprietãþii industriale; numãrul
produselor noi ºi modernizate; efecte ale activitãþii de
cercetare-dezvoltare
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: totalitatea unitãþilor care
aparþin sferei de cuprindere
Instituþii colaboratoare: Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii, Academia Românã
Modul de colectare a datelor: formular statistic autoadministrat CD, CD-A, CD-V.
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic
anterior
Termenul limitã de transmitere a datelor: 16 aprilie
2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul de unitãþi specializate care desfãºoarã activitate
de cercetare-dezvoltare, salariaþii pe ocupaþii, pe sexe, pe
categorii de personal, pe domenii ºtiinþifice; forme de perfecþionare absolvite de personalul din activitatea de cercetare-dezvoltare; manifestãri ºtiinþifice; cheltuieli curente,
cheltuieli de capital, cheltuieli totale, surse de finanþare;
tipuri de cercetare, programe de cercetare-dezvoltare, brevete de invenþii, lucrãri publicate; numãr de desene ºi
modele industriale, mãrci de produse, licenþe de fabricaþie,
produse ºi tehnologii noi sau modernizate; venituri pe
moduri de obþinere
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe, pe forme de proprietate, pe sectoare de
execuþie, pe tipuri de unitãþi, pe ramuri
Lucrãri editate: Activitatea de cercetare-dezvoltare, în
anul 2000
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, România în cifre Ñ breviar statistic,
Serii statistice Ñ Cercetare-dezvoltare
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Informaþiilor Publice,
Ministerul Industriei ºi Resurselor, Ministerul Finanþelor

Publice, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, Academia
Românã, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei
publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de studii ºi cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 25 septembrie 2001
2.3. STATISTICA CULTURII
ACTIVITATEA EDITURILOR

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statisticã socialã Ñ statistica culturii
Obiectivul: evaluarea activitãþii editurilor de publicaþii
seriale Ñ ziare ºi reviste, din punct de vedere al
numãrului ºi caracteristicilor publicaþiilor periodice editate ºi
puse la dispoziþie publicului
Sfera de cuprindere: unitãþile care au ca obiect de activitate editarea publicaþiilor seriale Ñ ziare ºi reviste
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 1.500
Principalele variabile cercetate: numãrul titlurilor ºi
tirajul publicaþiilor cotidiene ºi necotidiene, numãrul titlurilor
ºi tirajul publicaþiilor periodice (reviste), pe domenii de
apariþie, dupã frecvenþa apariþiei, limba de publicare, pe
judeþe ºi regiuni de dezvoltare, pe forme de proprietate
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: toate editurile
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat CULT.4 Ñ ”Activitatea editurilorÒ
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic
anterior
Termenul limitã de transmitere a datelor: 16 februarie
2001
Locul de transmitere a datelor: inspectoratele judeþene
de culturã; direcþiile generale judeþene de statisticã ale
I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul editurilor, numãrul titlurilor de ziare ºi reviste editate în anul de referinþã, frecvenþa de apariþie, tirajul, limba
de publicare ºi principalele domenii de apariþie (legislaþie,
medicinã, statisticã, modã, sport etc.)
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe, forme de proprietate, tipuri de publicaþii,
frecvenþa de apariþie
Lucrãri editate: Activitatea culturalã
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Culturii ºi Cultelor, alte
ministere ºi instituþii ale administraþiei publice, Oficiul
Naþional al Cinematografiei, Consiliul Naþional al
Audiovizualului, Societatea Românã de Radiodifuziune,
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Societatea Românã de Televiziune, institute de învãþãmânt
superior, institute de cercetare, mass-media ºi alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 25 aprilie 2001

ACTIVITATEA INSTITUÞIILOR DE SPECTACOL

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statisticã socialã Ñ statistica culturii
Obiectivul: evaluarea activitãþii teatrelor ºi instituþiilor
asimilate
Sfera de cuprindere: toate tipurile de teatre ºi instituþii
de spectacol, profesioniste (exclusiv activitatea de amatori)
din subordinea ministerelor ºi a altor organe centrale, a
consiliilor judeþene sau private
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 150
Principalele variabile cercetate: numãrul spectacolelor,
numãrul spectatorilor
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: instituþiile de spectacol
(teatre ºi alte instituþii de spectacol)
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat CULT.3 Ñ ”Activitatea instituþiilor de spectacolÒ
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: 16 februarie
2001
Locul de transmitere a datelor: inspectoratele judeþene
de culturã; direcþiile teritoriale de statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul teatrelor ºi instituþiilor de spectacol, pe tipuri, medii
de rezidenþã; numãrul de reprezentaþii (concerte); numãrul
spectatorilor; numãrul locurilor în sala proprie; numãrul personalului
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe, medii de rezidenþã, tipuri de teatre ºi
instituþii de spectacol, forme de proprietate
Lucrãri editate: Activitatea culturalã
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Culturii ºi Cultelor, alte
ministere ºi instituþii ale administraþiei publice, Oficiul
Naþional al Cinematografiei, Consiliul Naþional al
Audiovizualului, Societatea Românã de Radiodifuziune,
Societatea Românã de Televiziune, unitãþi de învãþãmânt,
institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
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Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 25 aprilie 2001

ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statisticã socialã Ñ statistica culturii
Obiectivul: evaluarea activitãþii bibliotecilor naþionale,
universitare, publice ºi specializate, prin prisma dotãrilor,
resurselor umane de care dispun ºi a rezultatelor
activitãþilor specifice
Sfera de cuprindere: totalitatea bibliotecilor naþionale,
universitare, publice (comunale, orãºeneºti, municipale,
judeþene) ºi specializate (ale agenþilor economici, sociali,
ale cultelor, sindicatelor, instituþiilor de culturã ºi obºteºti)
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 4.200
Principalele variabile cercetate: colecþiile bibliotecilor
existente, personalul, utilizatorii, numãrul ºi tipul documentelor de bibliotecã eliberate utilizatorilor
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: bibliotecile naþionale (inclusiv filialele), bibliotecile universitare, publice ºi specializate
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat CULT.1 Ñ ”Activitatea bibliotecilorÒ
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: 16 februarie
2001
Locul de transmitere a datelor: inspectoratele judeþene
de culturã; direcþiile teritoriale de statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul bibliotecilor naþionale (inclusiv filiale), universitare,
publice (comunale, orãºeneºti, municipale, judeþene) ºi specializate (ale agenþilor economici, sociali, ale cultelor, sindicatelor, instituþiilor de culturã ºi obºteºti); dotarea
bibliotecilor (volume, titluri de cãrþi, materiale audiovizuale
etc.); numãrul de personal al bibliotecilor; numãrul de cititori; numãrul volumelor (titlurilor) solicitate ºi eliberate;
numãrul împrumuturilor între biblioteci
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, medii de rezidenþã, pe judeþe, regiuni de dezvoltare ºi forme de proprietate
Lucrãri editate: Activitatea culturalã
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Culturii ºi Cultelor, alte ministere ºi instituþii ale administraþiei publice, Biblioteca
Naþionalã, Institutul Naþional de Informare ºi Documentare,
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unitãþi de învãþãmânt, institute de cercetare, mass-media,
alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 25 aprilie 2001

institute de cercetare, mass-media, alte categorii de
utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 25 aprilie 2001

ACTIVITATEA MUZEELOR ªI INSTITUÞIILOR ASIMILATE

2.4. STATISTICA SÃNÃTÃÞII

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statisticã socialã Ñ statistica culturii
Obiectivul: evaluarea activitãþii muzeelor ºi instituþiilor
asimilate
Sfera de cuprindere: muzeele (inclusiv filialele acestora), palatele ºi cetãþile amenajate muzeistic, muzeele
mânãstirilor, casele memoriale, grãdinile zoologice, peºterile
cu regim de vizitare normal ºi grãdinile botanice care au
muzee în incinta lor
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 510
Principalele variabile cercetate: numãrul muzeelor ºi
instituþiilor asimilate, numãrul pieselor de muzeu, numãrul
vizitatorilor
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: muzeele ºi instituþiile asimilate
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat CULT.2 Ñ ”Activitatea muzeelor ºi
instituþiilor asimilateÒ
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: 16 februarie
2001
Locul de transmitere a datelor: inspectoratele judeþene
de culturã; direcþiile teritoriale de statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul muzeelor ºi instituþiilor asimilate; numãrul vizitatorilor; numãrul pieselor de muzeu; suprafaþa expoziþionalã;
numãrul expoziþiilor deschise în strãinãtate; numãrul vizitatorilor la expoziþiile deschise în strãinãtate; numãrul de personal; numãrul publicaþiilor muzeelor
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, medii de rezidenþã, regiuni de dezvoltare, judeþe, tipuri de muzee ºi
instituþii asimilate, forme de proprietate
Lucrãri editate: Activitatea culturalã
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Culturii ºi Cultelor, alte ministere ºi instituþii ale administraþiei publice, Consiliul Naþional
al Audiovizualului, Societatea Românã de Radiodifuziune,
Societatea Românã de Televiziune, unitãþi de învãþãmânt,

REÞEAUA ªI ACTIVITATEA UNITÃÞILOR SANITARE PUBLICE

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statisticã socialã Ñ statistica
sãnãtãþii
Obiectivul: evaluarea activitãþii sanitare pe diferite tipuri
de unitãþi sanitare publice ºi particulare
Sfera de cuprindere: reþeaua unitãþilor sanitare publice
ºi particulare
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 20.200
Principalele variabile cercetate: numãrul persoanelor
internate; numãrul paturilor; personalul medico-sanitar
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: toate unitãþile sanitare
publice ºi particulare
Instituþii colaboratoare: Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
SAN1 Ñ ”Activitatea unitãþilor sanitare publiceÒ ºi SAN2 Ñ
”Activitatea unitãþilor sanitare particulareÒ
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: 9 februarie
2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul unitãþilor sanitare pe tipuri, ministere ºi medii de
rezidenþã; numãrul internaþilor în unitãþile sanitare; om-zile
spitalizare; numãrul paturilor pe tipuri de unitãþi, pe medii
de rezidenþã, pe unele specialitãþi ºi dupã durata de internare; numãrul personalului sanitar pe categorii de personal,
sexe, medii de rezidenþã, numãrul creºelor dupã regimul de
funcþionare
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe, medii de rezidenþã, forme de proprietate
Lucrãri editate: Activitatea unitãþilor sanitare publice ºi
particulare în anul 2000
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei,
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, alte
ministere ºi instituþii ale administraþiei publice, unitãþi de
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învãþãmânt, institute de cercetare, organizaþii internaþionale,
mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 25 aprilie 2001

2.5. STATISTICA FORÞEI DE MUNCÃ
ANCHETA ASUPRA FORÞEI DE MUNCÃ
ÎN GOSPODÃRIILE POPULAÞIEI Ñ AMIGO

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statisticã socialã Ñ statistica forþei
de muncã
Obiectivul: elaborarea informaþiilor necesare pentru evaluarea fenomenelor pe piaþa forþei de muncã; mãsurarea
populaþiei active Ñ ocupate ºi în ºomaj Ñ ºi a populaþiei
inactive
Sfera de cuprindere: persoanele cu domiciliul permanent în România, membre ale gospodãriilor din locuinþele
selectate
Tipul de cercetare: cercetare statisticã selectivã continuã
Numãrul de unitãþi cercetate: gospodãriile din 18.036
locuinþe
Principalele variabile cercetate: variabile demograficosociale pentru:
¥ toate persoanele care fac obiectul cercetãrii:
Ñ data naºterii, sexul, naþionalitatea, starea civilã, gradul de rudenie cu capul gospodãriei, forma de instruire
urmatã, nivelul ºcolii absolvite;
¥ persoanele care lucreazã:
Ñ statutul profesional, forma de proprietate a unitãþii,
ocupaþia, activitatea desfãºuratã, durata sãptãmânii de
lucru;
¥ persoanele care nu lucreazã:
Ñ motivele ºi data încetãrii lucrului, ocupaþia, activitatea, statutul profesional, forma de proprietate pentru ultimul
loc de muncã, motivul necãutãrii unui loc de muncã; tipul
locului de muncã ºi programul de lucru cãutat, metodele
folosite pentru gãsirea unui loc de muncã, disponibilitatea
de a începe lucrul, motivele pentru refuzarea unui loc de
muncã
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: gospodãriile selectate în
eºantion
Modul de colectare a datelor primare: interviu faþã în
faþã
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: sãptãmâna precedentã
celei de înregistrare
Termenul limitã de transmitere a datelor: sfârºitul
sãptãmãnii în care se realizeazã înregistrarea
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
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3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
populaþia totalã, populaþia activã (ocupatã ºi ºomerii BIM),
populaþia inactivã, rata de activitate, rata de ocupare, rata
ºomajului BIM, durata ºomajului BIM, persoane cu activitãþi
secundare, persoane subocupate, persoane descurajate.
Indicatorii se stabilesc pe grupe de vârstã, sexe, medii de
rezidenþã, forma de proprietate, activitãþi ale economiei, statut profesional, grupe de ocupaþii, nivel de instruire
Tipul de serii de date: trimestriale ºi anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, medii de rezidenþã, activitãþi economice, forme
de proprietate
Lucrãri editate: Ancheta asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO), trimestrialã, anualã
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Buletinul statistic CESTAT
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale,
Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Copilului ºi Adopþie,
Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã,
Consiliul Economic ºi Social, alte ministere ºi instituþii ale
administraþiei publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de
cercetare, organizaþii internaþionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termene de diseminare a datelor: T+100 pentru
publicaþiile trimestriale; 31 august 2001 pentru publicaþia
anualã
COSTUL FORÞEI DE MUNCÃ

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statisticã socialã Ñ statistica forþei
de muncã
Obiectivul: urmãrirea evoluþiei salariilor, câºtigurilor ºi
veniturilor salariale medii, a nivelului ºi structurii costului
forþei de muncã ºi a numãrului mediu de salariaþi
Sfera de cuprindere: totalitatea unitãþilor active cu personalitate juridicã, a cãror activitate principalã face parte
din diviziunile CAEN 01-99. În eºantion sunt cuprinse toate
unitãþile economice cu peste 20 de salariaþi, unitãþile din
administraþia centralã ºi localã, instituþiile finanþate de la
bugetul de stat. Selecþia celorlalte categorii de unitãþi se
face proporþional cu volumul de activitate al acestora.
Tipul de cercetare: cercetare statisticã selectivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 34.000
Principalele variabile cercetate: numãrul mediu al
salariaþilor; sumele brute plãtite salariaþilor; contribuþia salariaþilor pentru asigurãrile sociale de sãnãtate; contribuþia
salariaþilor pentru protecþia socialã a ºomerilor; contribuþia
pentru pensia suplimentarã; impozitul aferent sumelor brute
plãtite; efectivul salariaþilor; numãrul mediu; sumele brute
plãtite pentru colaboratorii care lucreazã pe bazã de
convenþii civile de prestãri de servicii; timpul de lucru plãtit
în timp complet ºi parþial; timpul efectiv lucrat
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2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: societãþi comerciale, unitãþi
ale administraþiei publice locale, unitãþi bugetare la nivel
judeþean; unitãþi ale administraþiei publice centrale
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat S3 Ñ ”Costul forþei de muncãÒ
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: 29 ianuarie
2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
efectivul salariaþilor ºi al muncitorilor la sfârºitul anului, pe
sexe, pe activitãþi, forme de proprietate ºi forme juridice;
numãrul mediu al salariaþilor ºi muncitorilor, pe activitãþi,
forme de proprietate ºi forme juridice; sumele brute plãtite
pentru totalul salariaþilor ºi muncitorilor; contribuþia
salariaþilor pentru asigurãrile sociale de sãnãtate; impozitul
aferent sumelor brute plãtite de total salariaþi; câºtigul salarial mediu lunar brut ºi net, pe total salariaþi ºi muncitori,
pe activitãþi, forme de proprietate ºi forme juridice; venitul
salarial mediu lunar brut ºi net al salariaþilor, pe activitãþi,
forme de proprietate ºi forme juridice; sumele brute plãtite
pentru munca prestatã colaboratorilor care lucreazã pe
bazã de convenþii civile de prestãri de servicii; sumele
brute plãtite pentru munca prestatã membrilor consiliilor de
administraþie, consiliilor judeþene ºi locale; costul mediu
lunar al forþei de muncã dupã activitatea principalã ºi forma
de proprietate a unitãþii; contribuþia salariaþilor pentru protecþia socialã a ºomerilor; contribuþia pentru pensia suplimentarã, alte cheltuieli cu forþa de muncã, timpul de lucru
plãtit
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe, activitãþi CAEN, forme de proprietate,
forme juridice
Lucrãri editate: efectivul salariaþilor la 31 decembrie
2000; numãrul mediu al salariaþilor, sumele brute plãtite,
câºtigul ºi venitul salarial mediu lunar în anul 2000; costul
forþei de muncã în anul 2000
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României; Informaþii statistice Ñ seria Forþã de
muncã
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale,
Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã,
Consiliul Economic ºi Social, alte ministere ºi instituþii ale
administraþiei publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de
cercetare, organizaþii internaþionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã

Termene de diseminare a datelor: efectivul salariaþilor:
31 decembrie 2000: 2 iulie 2001; numãrul mediu al salariaþilor: 2 august 2001; costul forþei de muncã: 1 septembrie 2001

DISTRIBUÞIA SALARIAÞILOR PE GRUPE DE SALARII
ªI SALARIILE PE OCUPAÞII ÎN LUNA OCTOMBRIE

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statisticã socialã Ñ statistica forþei
de muncã
Obiectivul: determinarea numãrului de salariaþi pe
grupe de salarii, a salariului mediu brut pe sexe ºi a
câºtigurilor realizate pe ocupaþii ºi activitãþi economice în
luna octombrie a fiecãrui an
Sfera de cuprindere: totalitatea unitãþilor active cu personalitate juridicã, a cãror activitate principalã face parte
din diviziunile CAEN 01-99
Tipul de cercetare: cercetare statisticã selectivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 9.100
Principalele variabile cercetate: efectivul salariaþilor;
numãrul femeilor salariate ºi numãrul muncitorilor; numãrul
salariaþilor care au lucrat cel puþin 22 de zile ºi au fost
plãtiþi integral; numãrul de salariaþi pe unele ocupaþii, pe
total; sumele brute cuvenite din fondul de salarii (inclusiv
premii ºi drepturi în naturã) pentru orele efectuate în timp
normal ºi pentru ore suplimentare, pe ocupaþii ºi sexe;
sumele brute cuvenite din profitul net ºi din alte fonduri, pe
ocupaþii ºi sexe; durata normalã a sãptãmânii de lucru pe
ocupaþii; numãrul mediu de ore remunerate pe sãptãmânã,
pe ocupaþii
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: societãþi comerciale, unitãþi
ale administraþiei publice locale, unitãþi bugetare la nivel
judeþean; unitãþi ale administraþiei publice centrale
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat S2 Ñ ”Repartizarea salariaþilor pe grupe de
salarii ºi salariile pe ocupaþii, în luna octombrieÒ
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: luna octombrie 2001
Termenul limitã de transmitere a datelor: 27 noiembrie
2001
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul salariaþilor pe grupe de salarii brute ºi realizate;
salariul mediu brut de bazã ºi realizat de salariaþii care au
lucrat cel puþin 22 de zile; efectivul de salariaþi pe grupe
de salarii brute de bazã ºi salariul mediu brut de bazã, pe
sexe; numãrul de salariaþi, sumele brute plãtite, salariul ºi
câºtigul mediu, durata normalã ºi numãrul de ore remunerate în sãptãmâna de lucru, pe activitãþi ale economiei
naþionale, pe unele ocupaþii ºi sexe
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, activitãþi economice, forme de proprietate, forme juridice
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Lucrãri editate: Repartizarea salariaþilor pe grupe de
salarii ºi salariile pe ocupaþii în luna octombrie
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Informaþii statistice Ñ seria Forþã de muncã; Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale,
Ministerul Finanþelor Publice, Agenþia Naþionalã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã, Consiliul Economic ºi Social,
alte ministere ºi instituþii ale administraþiei publice, unitãþi
de învãþãmânt,
institute de cercetare, organizaþii
internaþionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la
cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 31 martie 2002

NUMÃRUL MEDIU AL SALARIAÞILOR ªI VENITURILE SALARIALE

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statisticã socialã Ñ statistica forþei
de muncã
Obiectivul: evaluarea tendinþelor pe termen scurt ale
salariilor, câºtigurilor, veniturilor medii salariale ºi ale
numãrului de salariaþi la nivel de activitãþi ale economiei
naþionale
Sfera de cuprindere: subunitãþi (unitãþi locale) din toate
activitãþile economiei naþionale, cuprinzând toate formele de
proprietate ºi toate formele juridice
Tipul de cercetare: cercetare statisticã selectivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 10.450 de întreprinderi ºi
subunitãþi
Principalele variabile cercetate: sumele brute plãtite din
fondul de salarii; premiile brute plãtite din fondul de salarii;
drepturile în naturã ºi ajutoarele bãneºti din fondul de salarii; sumele brute plãtite din profitul net; sumele brute plãrite
din alte fonduri; sumele brute plãtite din fondul de asigurãri
sociale; contribuþia salariaþilor pentru protecþia socialã a
ºomerilor; contribuþia pentru pensia suplimentarã; contribuþia
salariaþilor pentru asigurãrile sociale de sãnãtate; impozitul
aferent sumelor brute plãtite; efectivul salariaþilor la sfârºitul
lunii; numãrul mediu al salariaþilor
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: agenþi economici, administraþia centralã, localã, instituþii bugetare la nivel judeþean,
unitãþi ale cooperaþiei meºteºugãreºti ºi de consum
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat S1
Periodicitate: lunarã
Momentul/Perioada de referinþã: luna calendaristicã precedentã
Termenul limitã de transmitere a datelor: L+17
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
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3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul mediu al salariaþilor; salariul mediu brut ºi net;
câºtigul salarial brut ºi net; venitul salarial brut ºi net; timpul efectiv lucrat în timp normal ºi în timp suplimentar;
indicele câºtigului salarial brut ºi net faþã de luna precedentã; indicele câºtigului salarial real
Tipul de serii de date: lunare, trimestriale ºi anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, activitãþi ale
economiei naþionale, forme de proprietate, forme juridice
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar; Buletinul statistic lunar al industriei
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale,
Ministerul Finanþelor Publice, Agenþia Naþionalã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã, Consiliul Economic ºi Social,
alte ministere ºi instituþii ale administraþiei publice, unitãþi
de învãþãmânt, institute de cercetare, organizaþii
internaþionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la
cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã, Internet
Termen de diseminare a datelor: L+25

BALANÞA FORÞEI DE MUNCÃ

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statisticã socialã Ñ statistica forþei
de muncã
Obiectivul: evaluarea potenþialului uman ºi a proporþiei
în care este utilizat acesta în diferite ramuri ºi sectoare de
utilitate economico-socialã
Principalele variabile prelucrate: efective ºi date
medii Ñ la nivelul economiei naþionale, pe judeþe ºi sexe,
pentru:
Ð resursele de muncã: populaþia în vârstã de muncã,
pensionarii în vârstã de muncã ce nu lucreazã, persoanele
în vârstã de muncã cu incapacitate permanentã de muncã,
salariaþii sub ºi peste vârsta de muncã, alte persoane sub
ºi peste vârsta de muncã aflate în activitate, soldul miºcãrii
interjudeþene;
Ð populaþia ocupatã civilã (salariaþii, patronii, lucrãtorii pe
cont propriu ºi cei familiali neremuneraþi), pe activitãþi ale
economiei naþionale;
Ð populaþia neocupatã: ºomerii înregistraþi la Agenþia
Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã, elevii ºi studenþii în vârstã de muncã la cursuri de zi, alte categorii de
populaþie neocupatã
Sursa datelor: Statistica demograficã, statistica forþei de
muncã: Ancheta anualã asupra forþei de muncã în întreprinderi, Ancheta asupra forþei de muncã în gospodãrii
(AMIGO), surse administrative
Instituþii colaboratoare: Agenþia Naþionalã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã, pentru furnizarea datelor
primare
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2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
resursele de muncã, populaþia ocupatã civilã ºi salariaþii, pe
activitãþi ale economiei naþionale, ºomerii înregistraþi,
populaþia activã civilã, populaþia în pregãtire profesionalã ºi
alte categorii de populaþie neocupatã (populaþia inactivã în
vârstã de muncã), rata de activitate, rata de ocupare, rata
ºomajului
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, judeþe ºi regiuni de dezvoltare, activitãþi economice, forme de proprietate
Lucrãri editate: Balanþa forþei de muncã la nivel þarã;
Balanþa forþei de muncã pe regiuni de dezvoltare ºi judeþe
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale,
Ministerul Finanþelor Publice, Agenþia Naþionalã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã, Consiliul Economic ºi Social,
alte ministere ºi instituþii ale administraþiei publice, unitãþi
de învãþãmânt, institute de cercetare, organizaþii
internaþionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la
cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 30 octombrie 2001
2.6. STATISTICA CALITÃÞII VIEÞII
ANCHETA ASUPRA BUGETELOR DE FAMILIE

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul
cercetãrii
Domeniul statistic: Statisticã socialã Ñ calitatea vieþii
Obiectivul: evaluarea veniturilor, consumurilor ºi cheltuielilor populaþiei; asigurarea informaþiilor necesare în vederea fundamentãrii programelor de protecþie socialã; analiza
impactului aplicãrii diferitelor programe în domeniul social,
a efectelor economice ale tranziþiei, în general, asupra
situaþiei economico-sociale a populaþiei
Sfera de cuprindere: persoanele cu domiciliul stabil în
România, membre ale gospodãriilor din toate judeþele þãrii
ºi din municipiul Bucureºti
Tipul de cercetare: cercetare statisticã selectivã
Numãrul de unitãþi cercetate: gospodãriile din 36.072
locuinþe, repartizate câte 3.006 în fiecare lunã
Principalele variabile cercetate: componenþa ºi structura
gospodãriei în funcþie de caracteristicile membrilor acesteia
(sexe, vârstã, starea civilã, relaþia cu capul gospodãriei
etc.); statutul socioocupaþional, nivelul de instruire, activitatea desfãºuratã de membrii gospodãriei (ocupaþia, ramura
de activitate, forma de proprietate, programul de lucru etc.);
formele de prestaþii de protecþie socialã de care beneficiazã persoanele din gospodãrie, veniturile bãneºti pe
surse de formare ºi veniturile în naturã; cheltuielile bãneºti
pe destinaþii (produse alimentare, mãrfuri nealimentare,
plata serviciilor, cheltuieli de investiþii, de producþie, impozite, contribuþii, cotizaþii, taxe etc.) ºi cheltuielile în naturã;

consumul de produse agroalimentare; locuinþa ºi condiþiile
de locuit (anul construcþiei, numãrul ºi suprafaþa camerelor
ocupate, statutul de ocupare, tipul locuinþei, tipul de combustibil folosit pentru încãlzire ºi gãtit, aprovizionarea cu
apã, numãrul de locuinþe pe care le posedã gospodãria
etc.); înzestrarea cu bunuri de folosinþã îndelungatã; starea
de sãnãtate a membrilor gospodãriei; autopercepþia individualã privind starea materialã a gospodãriei ºi nivelul de
satisfacere a necesitãþilor curente
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: gospodãriile din locuinþele
selectate din baza de sondaj (EMZOT) care au acceptat
colaborarea cu direcþiile teritoriale de statisticã ale I.N.S.
Modul de colectare a datelor primare: autoînregistrarea
în jurnalul gospodãriei (JG); interviul în ”Chestionarul gospodãriei (CG)Ò
Periodicitate: lunarã
Momentul/Perioada de referinþã: luna calendaristicã precedentã
Termenele limitã de transmitere a datelor: în perioada
1Ð7 a lunii urmãtoare lunii de referinþã/25 a lunii urmãtoare
celei de referinþã
Locul de transmitere a datelor: anchetatorii statistici de
la adresa gospodãriei selectate la sediul direcþiilor teritoriale
de statisticã ale I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din prelucrare: numãrul
de gospodãrii, numãrul de persoane ºi numãrul mediu de
membri pe o gospodãrie; veniturile totale nominale; veniturile bãneºti pe surse de formare; veniturile în naturã; cheltuielile totale; cheltuielile bãneºti pe destinaþii; cheltuielile
totale de consum; impozite, contribuþii, cotizaþii, taxe, asigurãri; împrumuturile ºi creditele restituite, sumele depuse
la C.E.C. ºi bãnci; consumul de produse alimentare în gospodãrie ºi în alimentaþia publicã; consumul alimentar exprimat în calorii ºi factori nutritivi; suprafaþa locuibilã medie pe
o persoanã; numãrul de persoane pe o camerã de locuit;
înzestrarea cu bunuri de folosinþã îndelungatã; numãrul persoanelor cu probleme de sãnãtate, pe tipuri de boli;
numãrul zilelor de îngrijire medicalã; gradul de satisfacere
a necesitãþilor gospodãriei în raport cu veniturile etc.
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, medii de rezidenþã, categorii de gospodãrii
Lucrãri editate: douã tipuri de publicaþii:
Ð publicaþie sinteticã, gen breviar, cu cele mai importante rezultate ale anchetei;
Ð o publicaþie detaliatã care include o prezentare sinteticã a metodologiei utilizate, analiza detaliatã a rezultatelor
ºi o anexã sinteticã cuprinzând tabelele de prezentare a
rezultatelor anchetei
Denumirea publicaþiilor în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României, România în cifre Ñ
breviar statistic
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale,
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Consiliul Economic ºi Social, alte ministere ºi instituþii ale
administraþiei publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de
cercetare, organizaþii internaþionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 1 iulie 2002

ANCHETA ASUPRA CONDIÞIILOR DE VIAÞÃ

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul
cercetãrii
Domeniul statistic: Statisticã socialã
Obiectivul: evaluarea condiþiilor de viaþã ale populaþiei
prin evidenþierea interconectãrii ºi complementaritãþii unor
aspecte diverse ca: starea de sãnãtate, educaþia, veniturile,
condiþiile de locuit, ocuparea, condiþiile de muncã, relaþiile
sociale, viaþa asociativã
Sfera de cuprindere: persoanele cu domiciliul stabil în
România, membre ale gospodãriilor din toate judeþele þãrii
ºi din municipiul Bucureºti
Tipul de cercetare: cercetare selectivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 10.000 de gospodãrii
selectate din baza de sondaj EMZOT din 501 centre de
cercetare
Principalele variabile cercetate: sexe, vârstã, nivel de
instruire, stare civilã, situaþie economicã, ocupaþie, statut
profesional, activitate economicã, formã de angajare,
condiþii de muncã, boli suferite în ultimele 6 luni, activitãþi
desfãºurate în timpul liber, venit individual ºi pe
gospodãrie, statutul de ocupare a locuinþei, suprafaþa utilã
a locuinþei, numãrul de camere, materialul de construcþie a
locuinþei, factorii de mediu din imediata vecinãtate a
locuinþei, înzestrarea gospodãriei cu bunuri de folosinþã
îndelungatã etc.
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: gospodãriile selectate din
baza de sondaj
Modul de colectare a datelor primare: interviu faþã în
faþã, prin completarea rãspunsurilor la întrebãrile din chestionarul gospodãriei ºi în chestionarele individuale de cãtre
anchetatorul statistic
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: douã sãptãmâni în
una din lunile de primãvarã
Termenul limitã de transmitere a datelor: sãptãmâna
urmãtoare perioadei de referinþã
Locul de transmitere a datelor: anchetatorii statistici la
adresa gospodãriei selectate ºi apoi la direcþiile teritoriale
de statisticã ale INS ºi la INS
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul mediu de persoane pe camerã, suprafaþa medie
utilã pe persoanã, proporþia gospodãriilor care dispun de
locuinþã degradatã, proporþia gospodãriilor care au întâmpinat greutãþi în achitarea unor plãþi periodice, proporþia gospodãriilor care au realizat economii în perioada de
referinþã, dotarea gospodãriilor cu bunuri de folosinþã înde-

59

lungatã, gospodãrii dupã distanþa faþã de cele mai apropiate utilitãþi, gospodãrii care ocupã locuinþe expuse la zgomot rutier, feroviar sau aerian, gospodãrii care ocupã
locuinþe situate în aer poluat, proporþia gospodãriilor care
au suferit pagube (daune) în locuinþã în ultimele 12 luni,
proporþia gospodãriilor cu locuinþe asigurate, venitul net
lunar pe persoanã ºi pe gospodãrie, persoane care suferã
de boli cronice sau invaliditate, proporþia persoanelor spitalizate în ultimele 6 luni, persoane fumãtoare persoane ocupate dupã forma de angajare, proporþia persoanelor
ocupate fãrã contract de muncã sau convenþie civilã, proporþia persoanelor care lucreazã în zgomot/frig/cãldurã
excesivã/poziþii inconfortabile etc., persoane care au suferit
furturi/agresiuni/escrocherii în ultimele 12 luni, proporþia incidentelor declarate la poliþie, persoane care participã la activitãþile diferitelor organizaþii (club, asociaþie, partid, asociaþie
sindicalã, asociaþie religioasã), frecvenþa întâlnirilor cu vecinii/prietenii/rudele, persoane dupã numãrul de zile de
cãlãtorie în þarã sau în strãinãtate, persoane dupã frecvenþa desfãºurãrii anumitor activitãþi în timpul liber etc.
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, medii de rezidenþã, regiuni de dezvoltare, categorii de gospodãrii
Lucrãri editate: Condiþii de viaþã în România
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO.
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale,
Consiliul Economic ºi Social, alte ministere ºi instituþii ale
administraþiei publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de
cercetare, organizaþii internaþionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 30 martie 2002

ANCHETA PREÞURILOR DE CONSUM AL POPULAÞIEI

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statistica preþurilor de consum
Obiectivul: urmãrirea evoluþiei de ansamblu a preþurilor
pentru produsele ºi serviciile de bazã, care intrã în consumul direct al populaþiei în perioada curentã faþã de orice
perioadã anterioarã; calculul indicelui preþurilor de consum
al populaþiei ºi estimarea inflaþiei
Sfera de cuprindere: întregul teritoriu al þãrii (preþurile
cu amãnuntul se înregistreazã în cele 68 de centre de
culegere a preþurilor, selectate din 42 de localitãþi urbane)
Tipul de cercetare: cercetare statisticã selectivã
Numãrul de unitãþi cercetate: circa 6.000 de magazine
Principalele variabile cercetate: cheltuielile de consum
ale populaþiei pe baza cãrora se stabilesc ponderile care
intrã în calculul IPC, preþurile cu amãnuntul la nivel de
varietate a sortimentelor
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2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: magazinele ºi unitãþile
prestatoare de servicii selectate pe baza principiului reprezentativitãþii, din centrele de cercetare
Modul de colectare a datelor primare: observarea
directã a preþurilor de cãtre anchetatorii statistici de preþuri
în ”Caietele chestionarÒ corespunzãtoare grupelor de
mãrfuri (alimentare, nealimentare) ºi servicii, ”Actele normative ºi note de negociereÒ pentru sortimentele la care se
practicã preþuri unice pe þarã ºi ”Ancheta bugetelor de
familieÒ pentru cheltuielile medii lunare pe o gospodãrie,
care stau la baza sistemului de ponderare a indicilor elementari ai preþurilor de consum
Periodicitate: decadalã
Momentul/Perioada de referinþã: perioada 1Ð7, 10Ð17
ºi 20Ð27 a lunii respective
Termenul limitã de transmitere a datelor: pe întreaga
duratã a perioadelor de referinþã
Locul de transmitere a datelor: direcþiile teritoriale de
statisticã ale I.N.S.; I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
indicii elementari ai preþurilor calculaþi la nivel de varietate
ºi agregaþi la niveluri superioare (sortimente, posturi, categorii de cheltuieli ºi total); indicii preþurilor de consum pe
total ºi pe grupe de produse (alimentare, nealimentare) ºi
servicii; indicii de preþuri pe principalele grupe de cheltuieli;
indici ai preþurilor pe diverse grupãri ºi cu baze de calcul
diferite, preþuri medii
Tipul de serii de date: lunare ºi anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, categorii de
mãrfuri: alimentare, nealimentare, servicii ºi pe total
Lucrãri editate: Sinteza principalilor indicatori economico-sociali, Indicele preþurilor de consum, în anul 2000 ºi
Indicele preþurilor de consum, în luna É2001
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic de preþuri, Buletinul statistic lunar, Anuarul
Statistic al României, Buletinul statistic CESTAT
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale,
Ministerul Finanþelor Publice, Banca Naþionalã a României,
Consiliul Economic ºi Social, alte ministere ºi instituþii ale
administraþiei publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de
cercetare, organizaþii internaþionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: L+15

ÎNZESTRAREA POPULAÞIEI CU BUNURI
DE FOLOSINÞÃ ÎNDELUNGATÃ

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statisticã socialã
Obiectivul: calculul indicatorilor privind gradul de înzestrare a populaþiei cu bunuri de folosinþã îndelungatã

Principalele variabile prelucrate: producþia fizicã industrialã, importul de bunuri de folosinþã îndelungatã, exportul
de bunuri de folosinþã îndelungatã, variaþia de stocuri,
scoaterile din uz, existentul de bunuri de folosinþã îndelungatã la populaþie la sfârºitul anului, populaþia stabilã la
31 decembrie (pe total þarã ºi pe judeþe), numãrul gospodãriilor la 31 decembrie (pe total þarã ºi pe judeþe)
Sursa datelor: Producþia fizicã industrialã (IND 1A) Ñ
date anuale definitive; Comerþul exterior al României Ñ
importul ºi exportul Ñ date anuale definitive în expresie
cantitativã; Statistica demograficã curentã (tabele cu date
prelucrate); Numãrul gospodãriilor la 1 ianuarie (tabele cu
date prelucrate)
2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
gradul de înzestrare la 1.000 de locuitori (numãrul de
bunuri de folosinþã îndelungatã la 1.000 de locuitori pe
total þarã); gradul de înzestrare la 100 de gospodãrii
(numãrul de bunuri de folosinþã îndelungatã la 100 de gospodãrii pe total þarã); gradul de înzestrare la 1.000 de
locuitori, pe judeþe ºi pe regiuni; gradul de înzestrare la
100 de gospodãrii pe judeþe ºi pe regiuni
Tipul de serii de date: anuale pentru numãrul de bunuri
de folosinþã îndelungatã la 1.000 de locuitori ºi la 100 de
gospodãrii pe principalele categorii de bunuri de folosinþã
îndelungatã
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, judeþe, în conformitate cu:
1. Nomenclatorul de bilanþ care utilizeazã un cod numeric pentru agregarea pe principalele grupe de produse pentru care se calculeazã înzestrarea cu bunuri de folosinþã
îndelungatã
2. Nomenclatorul de bunuri de folosinþã îndelungatã realizat pe baza Tarifului vamal de import al României, armonizat cu Nomenclatorul combinat (NC) ºi care utilizeazã un
cod NC format din 8 cifre (poziþia tarifarã)
3. Nomenclatorul de produse industriale PRODIND care
utilizeazã un cod numeric (PRODIND) format din 9 cifre
care asigurã corespondenþa cu clasificãrile naþionale privind
activitãþile ºi serviciile asociate produselor ºi codul CPSA
pentru delimitarea destinaþiei bunurilor (în gospodãrie sau
în procesul de producþie)
Lucrãri editate: Înzestrarea populaþiei cu bunuri de folosinþã îndelungatã în anul 2000
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale,
Consiliul Economic ºi Social, alte ministere ºi instituþii ale
administraþiei publice, unitãþi de învãþãmânt, institute de
cercetare, organizaþii internaþionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 31 octombrie 2001
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DISPONIBILITÃÞILE DE CONSUM ALE POPULAÞIEI
ÎN PERIOADA 1990Ð2000

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statisticã socialã
Obiectivul: calculul unor indicatori privind gradul de
aprovizionare a populaþiei cu produse agroalimentare
Principalele variabile prelucrate: producþia utilizabilã
(producþia fizicã agricolã ºi/sau producþia fizicã industrialã),
importul de produse agroalimentare, exportul de produse
agroalimentare, consumul de seminþe, consumul de furaje,
prelucrarea industrialã, transformarea industrialã, pierderi,
variaþia de stocuri, disponibilul pentru consum uman,
populaþia la 1 iulie
Sursa datelor: Balanþele produselor agricole la producãtor (în expresie cantitativã) în anul (tabele cu date
prelucrate); producþia vegetalã ºi animalã în anul (tabele cu
date prelucrate); producþia fizicã industrialã (IND.1A) în
anul, date anuale definitive; comerþul exterior al României Ñ
import ºi export, date anuale definitive în expresie
cantitativã; statistica demograficã curentã (tabele cu date
prelucrate)
2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
consumul mediu anual de produse alimentare pe locuitor,
în expresie fizicã; consumul mediu zilnic de produse alimentare pe locuitor, exprimat în calorii; consumul mediu
zilnic de produse alimentare pe locuitor, exprimat în proteine; consumul mediu zilnic de produse alimentare pe
locuitor, exprimat în glucide; consumul mediu zilnic de produse alimentare pe locuitor, exprimat în lipide; gradul de
autoaprovizionare; bilanþurile alimentare pentru principalele
produse ºi grupe de produse agroalimentare
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: în conformitate cu:
Nomenclatorul de bilanþ realizat pe baza listei de produse
pentru care se elaboreazã bilanþuri alimentare ºi care utilizeazã un cod format din maximum 6 cifre pentru stabilirea
nivelului de agregare; Tariful vamal de import al României,
armonizat cu Nomenclatorul combinat (NC) ºi care utilizeazã codul NC format din 8 cifre (poziþia tarifarã);
Nomenclatorul de produse industriale PRODIND care utilizeazã un cod numeric (PRODIND) format din 9 cifre care
asigurã corespondenþa cu clasificãrile naþionale privind activitãþile ºi serviciile asociate produselor
Lucrãri editate: Bilanþuri alimentare în anul,
Disponibilitãþile de consum ale populaþiei
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, Ministerul Industriei ºi Resurselor, Ministerul
Sãnãtãþii ºi Familiei, Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii
Sociale, Ministerul Finanþelor Publice, Institutul Naþional de
Cercetãri Economice, Institutul de Cercetãri pentru Calitatea
Vieþii, alte ministere ºi instituþii ale administraþiei publice,
unitãþi de învãþãmânt, institute de cercetare, mass-media,
alte categorii de utilizatori la cerere
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Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: 30 noiembrie 2001
2.7. STATISTICA PROTECÞIEI SOCIALE
NUMÃRUL DE PENSIONARI ªI FONDUL DE PENSII

1. Obiectivul, sfera de cuprindere ºi conþinutul cercetãrii
Domeniul statistic: Statisticã socialã Ñ statistica protecþiei sociale
Obiectivul: calculul pensiei medii lunare pe categorii de
pensionari ºi pe tipuri de pensii
Sfera de cuprindere: numãrul total al pensionarilor
Tipul de cercetare: cercetare statisticã exhaustivã
Numãrul de unitãþi cercetate: 7
Principalele variabile cercetate: numãrul mediu al pensionarilor existenþi în platã în anul de referinþã ºi în ultima
lunã a anului; numãrul pensionarilor intraþi în cursul anului,
din care: noi înscriºi în drepturi; numãrul pensionarilor ieºiþi
în cursul anului, din care: prin deces; sumele cuvenite
drept pensie pensionarilor existenþi în platã în anul de
referinþã ºi în ultima lunã a anului, conform deciziilor;
sumele plãtite drept pensie în cursul anului de referinþã
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: Oficiul Central de Platã a
Pensiilor, Casa de Asigurãri a Avocaþilor, Ministerul Culturii
ºi Cultelor, Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul de
Interne, Serviciul Român de Informaþii
Instituþii colaboratoare: Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii
Sociale pentru colectarea datelor primare
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
autoadministrat PENSII ”Numãrul de pensionari ºi fondul de
pensii în anul de referinþãÒ
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: trimestrul calendaristic
precedent
Termenul limitã de transmitere a datelor: T+30
Locul de transmitere a datelor: I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
numãrul mediu al pensionarilor ºi tipuri de pensii; pensia
medie lunarã dupã sistemul de pensionare ºi pe categorii
de pensii; numãrul mediu al pensionarilor de asigurãri sociale de stat; numãrul mediu al pensionarilor I.O.V.R.;
numãrul mediu al beneficiarilor de ajutor social de stat;
numãrul mediu al pensionarilor de asigurãri sociale agricole
ºi sumele cuvenite drept pensii conform deciziilor ºi pensia
medie lunarã pe judeþe, pe categorii de pensii
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, judeþe, regiuni
de dezvoltare, categorii de pensii ºi categorii de pensionari
Lucrãri editate: Numãrul pensionarilor, fondul de pensii
ºi pensia medie lunarã
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, Anuarul Statistic al României,
Tendinþe sociale
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Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Finanþelor Publice, Ministerul
Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, Institutul Naþional de
Cercetãri Economice, Institutul de Cercetãri pentru Calitatea
Vieþii, Institutul de Cercetare în Domeniul Muncii ºi
Protecþiei Sociale, Oficiul Concurenþei, alte ministere ºi
instituþii ale administraþiei publice, unitãþi de învãþãmânt,
institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã
Termen de diseminare a datelor: T+60
3. CONTABILITATE NAÞIONALÃ
CONTURILE NAÞIONALE Ñ VERSIUNEA DEFINITIVÃ

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Conturi naþionale
Obiectivul: elaborarea indicatorilor macroeconomici specifici contabilitãþii naþionale conform ESA 95
Principalele variabile prelucrate: venituri din vânzarea
mãrfurilor, producþia vândutã, cifra de afaceri, cheltuieli
materiale (materii prime, materiale, energie, apã etc.),
cheltuieli de personal, impozite, taxe ºi vãrsãminte asimilate, cheltuieli privind asigurãrile ºi protecþia socialã, indici
de preþ, indici de volum, cheltuieli ale bugetului de stat,
bugetului local, fondurilor speciale, dobânzi încasate ºi
plãtite, comisioane încasate ºi plãtite de unitãþile bancare,
valoarea investiþiilor, imobilizãri corporale, necorporale,
situaþia stocurilor, subvenþii acordate etc.
Sursa datelor: surse statistice ºi administrative
2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
I. Indicatori din tabelul intrãri-ieºiri (TII):
Ñ producþia, consumul intermediar, valoarea adãugatã
pe 105 ramuri de activitate, în preþuri curente ºi comparabile;
Ñ consumul final al gospodãriilor populaþiei, al administraþiei publice ºi al instituþiilor fãrã scop lucrativ;
Ñ formarea brutã de capital fix în preþuri curente ºi
comparabile;
Ñ variaþia de stoc în preþuri curente ºi comparabile;
Ñ exportul ºi importul de bunuri ºi servicii în preþuri
curente ºi comparabile;
Ñ valoarea adãugatã din sectorul privat pentru industrie, agriculturã, comerþ, alte servicii;
Ñ produsul intern brut în preþuri curente ºi comparabile
II. Indicatori din tabelul economic de ansamblu (TEA):
Indicatori regãsiþi în secvenþele de conturi nefinanciare
(contul de producþie, contul de exploatare, contul de
distribuþie ºi utilizare a veniturilor, contul de distribuþie
secundarã a veniturilor, contul de redistribuire a veniturilor
în naturã, contul de utilizare a veniturilor, contul de capital)
ale sectoarelor instituþionale: societãþi ºi cvasisocietãþi;
instituþii de credit; întreprinderi de asigurãri; administraþie

publicã; administraþie privatã; gospodãriile populaþiei; restul
lumii
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, activitãþi
CAEN, sectoare instituþionale
Lucrãri editate: Conturi naþionale în anul 1999 Ñ
Varianta definitivã
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, Anuarul Statistic al României;
Buletinul statistic CESTAT, Conturi naþionale 1997Ð1998
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Banca Naþionalã a României, ministere
ºi alte instituþii ale administraþiei publice, institute de
învãþãmânt superior, institute de cercetare, organizaþii
internaþionale, mass-media ºi alte categorii de utilizatori la
cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã, Internet
Termen de diseminare a datelor: 28 decembrie 2001

CONTURILE NAÞIONALE Ñ VERSIUNEA SEMIDEFINITIVÃ

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Conturi naþionale
Obiectivul: elaborarea indicatorilor macroeconomici specifici contabilitãþii naþionale conform ESA 95
Principalele variabile prelucrate: venituri din vânzarea
mãrfurilor, producþia vândutã, cifra de afaceri, cheltuieli
materiale (materii prime, materiale, energie, apã etc.),
cheltuieli de personal, impozite, taxe ºi vãrsãminte asimilate, cheltuieli privind asigurãrile ºi protecþia socialã, indici
de preþ, indici de volum, cheltuieli ale bugetului de stat,
bugetului local, fondurilor speciale, dobânzi încasate ºi
plãtite, comisioane încasate ºi plãtite de unitãþile bancare,
valoarea investiþiilor, imobilizãri corporale, necorporale,
situaþia stocurilor, subvenþii acordate
Sursa datelor: surse statistice ºi administrative
2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
producþia, consumul intermediar, valoarea adãugatã pe
12 ramuri de activitate în preþuri curente ºi comparabile;
consumul final al gospodãriilor populaþiei, al administraþiei
publice ºi al instituþiilor fãrã scop lucrativ în preþuri curente
ºi comparabile; formarea brutã de capital fix în preþuri
curente ºi comparabile; variaþia de stoc în preþuri curente
ºi comparabile; exportul ºi importul de bunuri ºi servicii în
preþuri curente ºi comparabile; valoarea adãugatã din sectorul privat pentru industrie, agriculturã, comerþ, alte servicii;
produsul intern brut în preþuri curente ºi comparabile.
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, activitãþi
CAEN, sectoare instituþionale
Lucrãri editate: Conturi naþionale pe anul 2000 (varianta
semidefinitivã)
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Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, România în cifre Ñ breviar statistic,
Anuarul Statistic al României, Buletinul statistic CESTAT
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Banca Naþionalã a României, ministere
ºi alte instituþii ale administraþiei publice, institute de
învãþãmânt superior, institute de cercetare, organizaþii
internaþionale, mass-media ºi alte categorii de utilizatori la
cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã, Internet
Termen de diseminare a datelor: 28 decembrie 2001

PRODUSUL INTERN BRUT Ñ DATE ESTIMATE

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Conturi naþionale
Obiectivul: estimarea produsului intern brut anual în
preþuri curente ºi comparabile pentru anul 2000
Principalele variabile prelucrate: valoarea producþiei,
consumului intermediar ºi VAB din principalele ramuri de
activitate (preþuri curente ºi comparabile); indicii preþurilor
de consum; indicii preþurilor ºi volumului fizic al produselor
agroalimentare vândute pe piaþa þãrãneascã; importuri CIF
ºi FOB, exportul FOB, indicatori privind transportul; valoarea serviciilor prestate (preþuri curente ºi comparabile),
cheltuieli ale bugetului de stat, bugetului local, ale fondurilor speciale; dobânzi încasate ºi plãtite, impozite, taxe
încasate la bugetul de stat, bugetul local, la fondurile speciale; subvenþii plãtite de la bugetul de stat ºi bugetele
locale etc.
Sursa datelor: surse statistice ºi administrative
2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
producþia, consumul intermediar, valoarea adãugatã din
agriculturã, industrie, construcþii ºi servicii în preþuri curente
ºi comparabile; consumul final al gospodãriilor populaþiei, al
administraþiei publice ºi al instituþiilor fãrã scop lucrativ în
preþuri curente ºi comparabile; formarea brutã de capital fix
în preþuri curente ºi comparabile; variaþia de stoc în preþuri
curente ºi comparabile; exportul ºi importul de bunuri ºi
servicii în preþuri curente ºi comparabile; produsul intern
brut în preþuri curente ºi comparabile
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, activitãþi CAEN
Lucrãri editate: Produsul intern brut în anul 2000 Ñ
date estimate
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, Buletinul statistic CESTAT, România
în cifre Ñ breviar statistic
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Banca Naþionalã a României, ministere
ºi alte instituþii ale administraþiei publice, institute de
învãþãmânt superior, institute de cercetare, organizaþii
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internaþionale, mass-media ºi alte categorii de utilizatori la
cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã, Internet
Termen de diseminare a datelor: 2 aprilie 2001

CONTURI NAÞIONALE TRIMESTRIALE

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Conturi naþionale
Obiectivul: elaborarea indicatorilor macroeconomici specifici contabilitãþii naþionale conform ESA 95
Principalele variabile prelucrate: producþia vândutã,
cifra de afaceri, cheltuieli materiale (materii prime, materiale, energie, apã etc.), cheltuieli de personal, impozite, taxe
ºi vãrsãminte asimilate, cheltuieli privind asigurãrile ºi protecþia socialã, indici de preþ, indici de volum, cheltuieli ale
bugetului de stat, bugetului local, ale fondurilor speciale,
dobânzi încasate ºi plãtite, comisioane încasate ºi plãtite
de unitãþile bancare, valoarea investiþiilor, imobilizãri corporale, necorporale, situaþia stocurilor, subvenþii acordate etc.
Sursa datelor: surse statistice ºi administrative
2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
producþia, consumul intermediar, valoarea adãugatã pe
4 ramuri de activitate în preþuri curente ºi comparabile;
consumul final al gospodãriilor populaþiei, al administraþiei
publice ºi al instituþiilor fãrã scop lucrativ în preþuri curente
ºi comparabile; formarea brutã de capital fix în preþuri
curente ºi comparabile; variaþia de stoc în preþuri curente
ºi comparabile; exportul ºi importul de bunuri ºi servicii în
preþuri curente ºi comparabile; produsul intern brut în
preþuri curente ºi comparabile
Tipul de serii de date: trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, activitãþi CAEN
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
Buletinul statistic lunar, Buletinul statistic CESTAT
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Banca Naþionalã a României, ministere
ºi alte instituþii ale administraþiei publice, institute de
învãþãmânt superior, institute de cercetare, organizaþii
internaþionale, mass-media ºi alte categorii de utilizatori la
cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã, Internet
Termen de diseminare a datelor: T+90

PRODUSUL INTERN BRUT Ñ REGIONAL

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Conturi naþionale
Obiectivul: elaborarea produsului intern brut la nivel
regional
Principalele variabile prelucrate: cifra de afaceri pe
activitãþi CAEN la nivel regional, cheltuieli materiale (materii
prime, materiale, energie, apã etc.), cheltuieli de personal,
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impozite, taxe ºi vãrsãminte asimilate, cheltuieli privind
asigurãrile ºi protecþia socialã, cheltuieli ale bugetului de
stat, bugetelor locale, fondurilor speciale, dobânzi încasate
ºi plãtite, comisioane încasate ºi plãtite de unitãþile bancare, situaþia stocurilor, subvenþii acordate etc.
Sursa datelor: surse statistice ºi administrative
2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
Valoarea adãugatã pe ramuri de activitate ºi produsul
intern brut în preþuri curente, la nivel regional
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: naþional, regiuni de
dezvoltare, activitãþi CAEN
Lucrãri editate: Produsul intern brut regional în anul
1999
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Banca Naþionalã a României, ministere
ºi alte instituþii ale administraþiei publice, institute de
învãþãmânt superior, institute de cercetare, organizaþii
internaþionale, mass-media ºi alte categorii de utilizatori la
cerere
Alte modalitãþi de diseminare: comunicate de presã ºi
conferinþe de presã, Internet
Termen de diseminare a datelor: 28 decembrie 2001
4. RECENSÃMINTE
RECENSÃMÂNTUL POPULAÞIEI ªI AL LOCUINÞELOR DIN ANUL 2002

Descrierea proiectului
Obiectivul general al programului: Cunoaºterea
numãrului ºi structurii populaþiei României ºi a fondului de
locuit
Obiective imediate ale programului:
¥ alinierea la normele ºi standardele existente în domeniul statisticii populaþiei;
¥ consolidarea ºi armonizarea sistemului de indicatori
statistici cu cel al Organizaþiei Naþiunilor Unite
Domeniul statistic: Statistica populaþiei ºi a fondului de
locuit
Obiectivele domeniului ºi rezultate aºteptate: realizarea
lucrãrilor organizatorice în vederea efectuãrii recensãmântului
Baza legalã: Hotãrârea Guvernului nr. 43/1999
Acþiuni prevãzute în anul 2001:
Probleme organizatorice generale:
Ñ asigurarea bazei legale privind mãsurile organizatorice pentru efectuarea recensãmântului populaþiei ºi al
locuinþelor (RPL);
Ñ constituirea comisiilor judeþene, municipale (ale sectoarelor municipiului Bucureºti), orãºeneºti ºi comunale de
recensãmânt;
Ñ constituirea secretariatelor tehnice permanente ale
comisiilor de recensãmânt judeþene, ale municipiilor cu

peste 100.000 de locuitori ºi ale sectoarelor municipiului
Bucureºti
Acþiuni ºi lucrãri pregãtitoare în vederea organizãrii
recensãmântului:
Ñ verificarea ºi actualizarea denumirii arterelor de circulaþie ºi a numerotãrii clãdirilor;
Ñ întocmirea materialelor cartografice necesare în vederea împãrþirii unitãþilor administrativ-teritoriale în sectoare de
recensãmânt;
Ñ întocmirea listei cuprinzând clãdirile, arterele de circulaþie ºi satele, necesarã în vederea împãrþirii teritoriului
în sectoare de recensãmânt;
Ñ delimitarea teritoriului localitãþilor în sectoare, secþii ºi
circumscripþii de recensãmânt;
Ñ recrutarea personalului de recensãmânt;
Ñ tipãrirea instrumentarului ºi instrucþiunilor necesare
pentru acþiunile de pregãtire ºi efectuare a recensãmântului
populaþiei ºi al locuinþelor
Beneficiarii rezultatelor: toate categoriile de utilizatori
interni ºi externi
Termen final de realizare: 29 decembrie 2001

RECENSÃMÂNTUL GENERAL AGRICOL 2002

Descrierea proiectului
Obiectivul general al programului: Cunoaºterea
numãrului ºi structurii exploataþiilor agricole din România
Obiective imediate ale programului:
¥ alinierea la normele ºi standardele existente în domeniul statisticii agriculturii;
¥ consolidarea ºi armonizarea sistemului de indicatori
statistici cu cel al Uniunii Europene
Domeniul statistic: Recensãmântul general agricol
Obiectivele domeniului ºi rezultate aºteptate: realizarea
lucrãrilor organizatorice în vederea efectuãrii recensãmântului
Acþiuni prevãzute în anul 2001:
Probleme organizatorice generale:
Ñ elaborarea proiectului de hotãrâre a Guvernului pentru organizarea ºi desfãºurarea recensãmântului general
agricol;
Ñ constituirea Comisiei centrale pentru recensãmântul
general agricol
Acþiuni ºi lucrãri pregãtitoare în vederea organizãrii
recensãmântului:
Ñ elaborarea bazei conceptuale a recensãmântului
general agricol (principii metodologice ºi organizatorice) ºi
aprobarea ei de cãtre Comisia centralã pentru
recensãmântul general agricol;
Ñ elaborarea programului detaliat de desfãºurare a
acþiunilor privind recensãmântul general agricol ºi aprobarea lui de cãtre Comisia centralã pentru recensãmântul
general agricol;
Ñ stabilirea responsabilitãþilor privind organizarea ºi
conducerea lucrãrilor de pregãtire ºi efectuare a
recensãmântului general agricol ºi aprobarea lor de cãtre
Comisia centralã pentru recensãmântul general agricol
Beneficiarii rezultatelor: toate categoriile de utilizatori
interni ºi externi
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Lucrãri editate: Baza conceptualã a recensãmântului
general agricol
Termen final de realizare: conform termenelor aprobate
de Comisia centralã pentru recensãmântul general agricol
5. STANDARDIZARE STATISTICÃ
REGISTRUL STATISTIC AL ÎNTREPRINDERILOR Ñ REGIS

1. Obiectivul, conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statistica întreprinderii
Obiectivul: obþinerea ºi gestionarea informaþiilor necesare pentru analiza demografiei întreprinderilor, utilizatã ca
bazã pentru evaluarea climatului public ºi legislativ în care
îºi desfãºoarã activitatea întreprinzãtorii; crearea bazelor de
sondaj necesare anchetelor din domeniul statisticii economice; coordonarea anchetelor din domeniul statisticii economice; asigurarea comparabilitãþii ºi compatibilitãþii cu
registrele administrative
Principalele variabile gestionate: indicatori de identificare: adresã, activitate CAEN, clasa de mãrime, numãrul
de salariaþi pentru unitãþile statistice (întreprinderi ºi unitãþi
locale)
Sursa datelor: Registrul comerþului gestionat de Oficiul
Naþional al Registrului Comerþului, Monitorul Oficial al
României, Partea I, Registrul fiscal, fiºierele de bilanþuri ºi
fiºierele de T.V.A. gestionate de Ministerul Finanþelor
Publice, întreprinderi cercetate prin anchete speciale destinate ameliorãrii calitãþii registrului statistic
Baza legalã: Ordinul preºedintelui Comisiei Naþionale
pentru Statisticã nr. 817/1994 de reglementare ºi utilizare
a registrului statistic REGIS în interiorul Comisiei Naþionale
pentru Statisticã, convenþiile de colaborare încheiate cu
instituþiile publice
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: Ministerul Finanþelor
Publice, Oficiul Naþional al Registrului Comerþului
(O.N.R.C.), întreprinderile selectate pentru anchetele speciale de ameliorare
Modul de colectare a datelor: pe suport magnetic; chestionare statistice autoadministrate; interviu prin telefon
Periodicitate: trimestrialã, pentru datele furnizate de
O.N.R.C.; lunarã, pentru datele furnizate de Ministerul
Finanþelor Publice; trimestrialã, pentru anchetele speciale
de ameliorare
Momentul/Perioada de referinþã:
trimestrul
precedent/luna precedentã/trimestrul precedent
Termenele limitã de transmitere a datelor:
T+20/L+7/T+105
Locul de transmitere a datelor: I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din prelucrare: numãrul
agenþilor economico-sociali activi din economia naþionalã;
numãrul întreprinderilor active din industrie, pe activitãþi;
numãrul agenþilor economici noi ºi activi, pe activitãþi, forme
juridice, forme de proprietate ºi dupã natura capitalului
social; repartiþia întreprinderilor pe activitãþi ºi clase de
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mãrime; concentrarea întreprinderilor din industrie, construcþii, comerþ ºi alte servicii; numãrul instituþiilor administraþiei publice pe tipuri de instituþii
Descrierea tipului de serii de date: anualã
Descrierea profilului de prelucrare a datelor: naþional,
regiuni de dezvoltare, activitãþi economice, clase de mãrime
dupã numãrul de salariaþi, forme de proprietate, forme juridice
Denumirea publicaþiilor în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României; Buletinul statistic
CESTAT; România în cifre Ñ breviar statistic
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond
naþional de date statistice Ñ BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei,
ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, Oficiul
Naþional al Registrului Comerþului, ANEIR, mass-media, alte
categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: fiºiere de tip baze de
date
Termen de punere la dispoziþie a versiunii actualizate:
28 decembrie 2001

CLASIFICAREA ACTIVITÃÞILOR DIN ECONOMIA NAÞIONALÃ Ñ CAEN

1. Obiectivul ºi conþinutul lucrãrii
Domeniul statistic: Clasificãri ºi nomenclatoare de interes naþional
Obiectivul: identificarea tuturor activitãþilor din economia
naþionalã ºi codificarea lor într-un sistem unitar, asigurarea
armonizãrii cu clasificãrile statistice de interes general utilizate în cadrul Uniunii Europene, care sã permitã organizarea ºi structurarea informaþiei economico-sociale, crearea
facilitãþilor de prelucrare pentru integrarea la nivel naþional
ºi internaþional în sistemele de prezentare ºi analizã a
informaþiilor. Clasificarea CAEN este aliniatã la
Nomenclatorul de activitãþi economice din Comunitatea
Europeanã Ñ NACE rev.1 ºi Clasificarea internaþionalã
standard a activitãþilor Ñ CITI rev.3, elaboratã de O.N.U.
Baza legalã: Hotãrârea Guvernului nr. 656/1997
2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Denumirea lucrãrilor editate: Clasificarea activitãþilor din
economia naþionalã Ñ CAEN & CPSA, prezentate în paralel
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei,
ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, Oficiul
Naþional al Registrului Comerþului, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: fiºiere de tip baze de
date
Termen de punere la dispoziþie a versiunii actualizate:
28 decembrie 2001
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CLASIFICAREA PRODUSELOR ªI SERVICIILOR ASOCIATE
ACTIVITÃÞILOR Ñ CPSA

1. Obiectivul ºi conþinutul lucrãrii
Domeniul statistic: Clasificãri ºi nomenclatoare de interes naþional
Obiectivul: identificarea unitarã a produselor ºi serviciilor realizate în economia naþionalã ºi codificarea lor.
Obþinerea unei clasificãri perfect armonizate cu Clasificarea
produselor asociate activitãþilor, utilizatã în Uniunea
Europeanã, realizând astfel un instrument care sã permitã
atât colectarea, prelucrarea, analiza ºi diseminarea datelor
statistice prin care se asigurã caracterizarea corectã ºi
completã a economiei naþionale, cât ºi furnizarea de date
comparabile organismelor internaþionale. Clasificarea CPSA
este aliniatã la Clasificarea activitãþilor din economia
naþionalã Ñ CAEN; Clasificarea produselor asociate activitãþilor Ñ CPA, utilizatã în Uniunea Europeanã;
Clasificarea centralã a produselor Ñ CPC, elaboratã de
O.N.U.
Baza legalã: Hotãrârea Guvernului nr. 53/1999
2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Denumirea lucrãrilor editate: Clasificarea produselor ºi
serviciilor asociate activitãþilor CPSA, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 78 bis/1999; CAEN &
CPSA prezentate în paralel
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei,
ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, Oficiul
Naþional al Registrului Comerþului, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: fiºiere de tip baze de
date
Termen de punere la dispoziþie a versiunii actualizate:
28 decembrie 2001

NOMENCLATORUL UNITÃÞILOR
TERITORIAL-ADMINISTRATIVE Ñ SIRUTA

1. Obiectivul ºi conþinutul lucrãrii
Domeniul statistic: Clasificãri ºi nomenclatoare de interes naþional
Obiectivul: prezentarea situaþiei exacte privind organizarea administrativã a teritoriului þãrii prin identificarea oricãrei
unitãþi administrativ-teritoriale pe baza codului unic atribuit,
ceea ce faciliteazã prelucrarea diferitelor informaþii economico-sociale în profil teritorial ºi pe tipuri de unitãþi
administrativ-teritoriale
Baza legalã: Legea nr. 2/1968
2. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Denumirea lucrãrilor editate: Nomenclatorul unitãþilor
teritorial-administrative Ñ vol. I ºi II
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei,
ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, Oficiul
Naþional al Registrului Comerþului, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere

Alte modalitãþi de diseminare: fiºiere de tip baze de
date
Termen de punere la dispoziþie a versiunii actualizate:
28 decembrie 2001

6. BAZE DE DATE
BAZA DE DATE PE LOCALITÃÞI Ñ BDL

1. Obiectivul ºi conþinutul bazei de date
Domeniul statistic: Diseminarea datelor statistice
Obiectivul: caracterizarea stãrii economice ºi sociale a
localitãþilor
Principalele variabile stocate: date statistice generale
privind populaþia, forþa de muncã, agricultura, construcþiile
de locuinþe, dotarea tehnico-edilitarã a localitãþilor,
învãþãmântul, sãnãtatea, cultura ºi arta, serviciile de poºtãtelefon, turismul
Sursa datelor: informaþii din anchetele statistice de profil, din surse administrative, validate la nivel central ºi teritorial
2. Fluxul informaþiilor
Furnizorii datelor: Direcþiile de specialitate statisticã din
cadrul I.N.S. direcþiile teritoriale de statisticã ale I.N.S.
Modul de actualizare a datelor: fiºiere informatizate
Periodicitate: anualã
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prezentare a datelor: naþional, judeþe, localitãþi
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, institute de învãþãmânt superior, institute de
cercetare, organizaþii internaþionale, mass-media ºi alte
categorii de utilizatori la cerere
Termen de punere la dispoziþie a versiunii actualizate:
28 decembrie 2001

BAZA DE DATE PE JUDEÞE Ñ BDJ

1. Obiectivul ºi conþinutul bazei de date
Domeniul statistic: Diseminarea datelor statistice
Obiectivul: caracterizarea stãrii economice ºi sociale a
judeþelor
Principalele variabile stocate: date statistice generale,
populaþie, forþa de muncã, industrie, construcþii ºi investiþii,
agriculturã, învãþãmânt-culturã ºi artã, poºtã-telefon, turism
Sursa datelor: informaþii din anchetele statistice de profil, din surse administrative, validate la nivel central
2. Fluxul informaþiilor
Furnizorii datelor: direcþiile de specialitate statisticã din
cadrul I.N.S.
Modul de colectare a datelor: fiºiere informatizate
Periodicitate: anualã
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3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prezentare a datelor: naþional, judeþe, ani
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Starea economicã ºi socialã a
României
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, institute de învãþãmânt superior, institute de
cercetare, organizaþii internaþionale, mass-media ºi alte
categorii de utilizatori la cerere
Termen de punere la dispoziþie a versiunii actualizate:
28 decembrie 2001

BAZA DE DATE DE COMERÞ EXTERIOR Ñ BEX

1. Obiectivul ºi conþinutul bazei de date
Domeniul statistic: Diseminarea datelor statistice
Obiectivul: determinarea structurii ºi evoluþiei importului
ºi exportului României
Numãrul total de variabile: 30.000
Principalele variabile stocate: Valoarea ºi volumul
importurilor ºi exporturilor pe produse ºi þãri
Sursa datelor: declaraþiile vamale de la Direcþia
Generalã a Vãmilor
2. Fluxul informaþiilor
Furnizorii datelor: Ministerul Finanþelor Publice Ñ
Direcþia Generalã a Vãmilor
Modul de colectare a datelor: fiºiere informatizate
Periodicitate: lunarã
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Tipul de serii de date: anuale/lunare
Profilul de prelucrare a datelor: produse/þãri, ramuri
CAEN/produse/þãri
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României, Anuarul de Comerþ Exterior, Buletinul
statistic de comerþ exterior (buletin lunar), Buletinul statistic
CESTAT
Beneficiarii rezultatelor: Admnistraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, institute de învãþãmânt superior, institute de
cercetare, organizaþii internaþionale, mass-media ºi alte
categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitãþi de diseminare: Internet, comunicate de
presã
Termene de punere la dispoziþie a versiunii actualizate:
L+35 pentru date lunare; 30 martie 2001 pentru date
anuale
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Principalele variabile stocate: date statistice generale,
populaþie, forþa de muncã, industrie, construcþii ºi investiþii,
agriculturã, finanþe, comerþ, preþuri, învãþãmânt-culturã ºi
artã, poºtã-telefon, turism, conturi naþionale etc.
Sursa datelor: informaþii validate, rezultate în urma prelucrãrilor centrale
2. Fluxul informaþiilor
Furnizorii datelor: direcþiile de specialitate statisticã din
cadrul I.N.S.
Modul de colectare a datelor: fiºiere informatizate
Periodicitate: anualã
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Tipul de serii de date: anuale/semestriale/trimestriale/
lunare
Profilul de prezentare a datelor: naþional, agregãri în
profil teritorial ºi pe perioade
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
Statistic al României
Beneficiarii rezultatelor: Administraþia prezidenþialã,
Parlament, Guvern, ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice, institute de învãþãmânt superior, institute de
cercetare, organizaþii internaþionale, mass-media ºi alte
categorii de utilizatori la cerere
Termene de punere la dispoziþie a versiunii actualizate:
28 decembrie 2001
7. ANALIZE, STUDII ªI PUBLICAÞII
7.1. ANUARE
ANUARUL STATISTIC AL ROMÂNIEI

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: informaþii referitoare la evoluþia
economicã ºi socialã a României. Anuarul este sistematizat
pe 21 de capitole ºi conþine serii de date statistice pânã în
anul 1999 cu privire la: geografia ºi mediul înconjurãtor;
populaþie; forþa de muncã; veniturile, cheltuielile ºi consumul populaþiei; protecþia socialã; sãnãtate; învãþãmânt, cercetare; culturã, sport; conturi naþionale; investiþii, imobilizãri
corporale; preþuri; rezultate ºi performanþe ale întreprinderilor; agriculturã, silviculturã; industrie; construcþii, transporturi;
poºtã ºi telecomunicaþii, comerþ; turism; servicii, finanþe,
justiþie, statisticã electoralã, statisticã teritorialã, statisticã
internaþionalã
Limba în care se realizeazã publicaþia: bilingv (românenglez)
Periodicitate de apariþie: anualã
Termen de apariþie: 30 martie 2001
Modul de prezentare: carte, CD-ROM

ANUARUL DEMOGRAFIC AL ROMÂNIEI
BAZA DE DATE DE SERII DE TIMP Ñ TEMPO

1. Obiectivul ºi conþinutul bazei de date
Domeniul statistic: Diseminarea datelor statistice
Obiectivul: caracterizarea stãrii economice ºi sociale a
României

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: serii de date statistice cu privire
la numãrul ºi structura demograficã ºi social-economicã a
populaþiei, miºcarea naturalã a populaþiei (nãscuþi, decedaþi,
cãsãtorii, divorþuri), precum ºi serii de date statistice referitoare la migraþia internã ºi externã
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Limba în care se realizeazã publicaþia: românã, englezã
Periodicitate de apariþie: 5 ani
Termen de apariþie: 15 decembrie 2001
Modul de prezentare: carte, dischetã.

Periodicitate de apariþie: anualã
Termen de apariþie: 29 iunie 2001
Modul de prezentare: carte

ASPECTE PRIVIND CALITATEA VIEÞII POPULAÞIEI
ANUARUL DE COMERÞ EXTERIOR AL ROMÂNIEI

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: principalele serii de date statistice referitoare la exportul ºi importul României, în perioada
1994Ð2000, pe mãrfuri ºi þãri. Datele sunt structurate pe
secþiuni ºi capitole, în conformitate cu sistemul armonizat
de clasificare a produselor, pe þãri de origine ºi de destinaþie.
Limba în care se realizeazã publicaþia: bilingv (românenglez)
Periodicitate de apariþie: anualã
Termen de apariþie: 28 decembrie 2001
Modul de prezentare: carte ºi CD-ROM

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: Principalele aspecte ale nivelului
de trai al populaþiei oferã suportul necesar pentru identificarea disparitãþilor existente între diferitele categorii sociale
prin prisma veniturilor, cheltuielilor, consumurilor alimentare,
condiþiilor de locuit ºi înzestrãrii cu bunuri de folosinþã
îndelungatã, realizatã pe baza rezultatelor Anchetei integrate în gospodãrii din anul 2000.
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã
Periodicitate de apariþie: anualã
Termen de apariþie: 28 septembrie 2001
Modul de prezentare: carte

ANCHETA ASUPRA FORÞEI DE MUNCÃ ÎN GOSPODÃRII (AMIGO)
CONTURI NAÞIONALE

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: evoluþia principalelor agregate
macroeconomice specifice contabilitãþii naþionale ºi a structurii acestora, pe sectoare instituþionale ºi activitãþi, sistemul de tabele sintetice (tabelul economic de ansamblu ºi
tabelul intrãri-ieºiri) pentru anii 1997Ð1998
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã, englezã
Periodicitate de apariþie: anualã
Termen de apariþie: 28 septembrie 2001
Modul de prezentare: carte

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: date esenþiale asupra tuturor
segmentelor populaþiei (activã, ocupatã, ºomaj etc.) în
condiþii de comparabilitate internaþionalã. Lucrarea conþine
date medii anuale calculate pe baza anchetei trimestriale
asupra forþei de muncã (AMIGO) desfãºuratã în cursul
anului 2000.
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã
Periodicitate de apariþie: anualã
Termen de apariþie: 28 septembrie 2001
Modul de prezentare: carte

MEDIUL ÎNCONJURÃTOR ÎN ROMÂNIA
ANALIZE DEMOGRAFICE

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: Situaþia demograficã a României
este prezentatã prin prisma mutaþiilor intervenite în numãrul
ºi în structura populaþiei, a evoluþiei ºi particularitãþilor fenomenelor demografice în anul de referinþã, comparativ cu
anii precedenþi.
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã, englezã
Periodicitate de apariþie: anualã
Termen de apariþie: 28 decembrie 2001
Modul de prezentare: carte

VENITURILE, CHELTUIELILE ªI CONSUMUL POPULAÞIEI

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: principalele date cu privire la
aspecte ale nivelului de trai: componenþa gospodãriilor,
bugetul de venituri ºi cheltuieli, structura cheltuielilor de
consum, cheltuielile bãneºti pentru cumpãrarea produselor
alimentare, nealimentare ºi pentru plata serviciilor, consumul alimentar în expresie fizicã ºi caloricã. Datele sunt
prezentate pe total ºi pe categorii de gospodãrii: salariaþi,
patroni, þãrani, ºomeri ºi pensionari, pe baza rezultatelor
Anchetei integrate în gospodãrii din anul 2000.
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: informaþii privind cadrul ºi resursele naturale, activitãþile economice cu impact asupra
mediului, calitatea factorilor de mediu ºi protecþia mediului
înconjurãtor
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã
Periodicitate de apariþie: anualã
Termen de apariþie: 28 decembrie 2001
Modul de prezentare: carte

REZULTATE ªI PERFORMANÞE ALE ÎNTREPRINDERILOR
DIN INDUSTRIE ªI CONSTRUCÞII

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: Prin informaþiile statistice prezentate publicaþia oferã o sintezã a sistemului productiv ºi
comercial al întreprinderilor din industrie ºi construcþii, pe
forme de proprietate ºi clase de mãrime. Datele provenite
din anchetele structurale în întreprinderi reflectã structura
capitalului social, volumul cifrei de afaceri, numãrul de salariaþi, investiþiile realizate, activele corporale ºi alþi indicatori
de eficienþã.
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã
Periodicitate de apariþie: anualã
Termen de apariþie: 29 iunie 2001
Modul de prezentare: carte
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REZULTATE ªI PERFORMANÞE ALE ÎNTREPRINDERILOR
DIN COMERÞ ªI SERVICII

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: informaþii pentru caracterizarea
cât mai completã a sistemului productiv al întreprinderilor
din comerþ ºi servicii, pe forme de proprietate ºi clase de
mãrime, pe baza datelor obþinute din anchetele structurale
în întreprinderi
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã
Periodicitate de apariþie: anualã
Termen de apariþie: 29 iunie 2001
Modul de prezentare: carte

CERCETARE-DEZVOLTARE

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: serii de date pe perioada
1996Ð2000 pentru principalii indicatori care caracterizeazã
activitatea de cercetare-dezvoltare, precum ºi un capitol de
comparaþie internaþionalã
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã, englezã
Periodicitate de apariþie: anualã
Termen de apariþie: 28 decembrie 2001
Modul de prezentare: carte

ROMÂNIA ÎN CIFRE Ñ BREVIAR STATISTIC

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: serii de date statistice (perioada
1995Ð2000) din cele mai importante domenii economice ºi
sociale ale þãrii: geografie, populaþie, forþã de muncã,
condiþii de muncã, câºtiguri salariale, consumul populaþiei,
protecþie socialã, sãnãtate, învãþãmânt, cercetare, culturã,
sport, conturi naþionale, preþuri, agriculturã, industrie, construcþii, investiþii, locuinþe, transporturi, poºtã ºi telecomunicaþii, comerþ, turism, servicii, justiþie
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã, englezã
Periodicitate de apariþie: anualã
Termen de apariþie: 31 august 2001
Modul de prezentare: broºurã, dischetã

BREVIAR DE STATISTICÃ TERITORIALÃ

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: Lucrarea valorificã fondul de
date statistice disponibile în profil teritorial pentru evaluarea
diferenþelor de naturã economicã ºi socialã înregistrate
îndeosebi în ultimul deceniu ºi identificarea domeniilor prioritare pentru stimularea dezvoltãrii în profil regional.
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã
Periodicitate de apariþie: anualã
Termen de apariþie: 31 octombrie 2001
Modul de prezentare: carte

TURISMUL ROMÂNIEI Ñ BREVIAR STATISTIC

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: serii de date statistice
(1998Ð2000) cu privire la capacitatea de cazare turisticã, a
sosirilor ºi înnoptãrilor turiºtilor în unitãþile de cazare

69

turistice, structurate pe zone turistice, tipuri de unitãþi ºi
categorii de confort, alte informaþii statistice referitoare la
turismul intern ºi internaþional
Limba în care se realizeazã publicaþia: bilingv
(românÐenglez)
Periodicitate de apariþie: anualã
Termen de apariþie: 28 septembrie 2001
Modul de prezentare: broºurã

ECONOMIA MONDIALÃ ÎN CIFRE Ñ BREVIAR
DE STATISTICÃ INTERNAÞIONALÃ

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: indicatori anuali economici ºi
sociali necesari în vederea elaborãrii de studii ºi analize
privind locul României în economia mondialã
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã
Periodicitate de apariþie: 2 ani
Termen de apariþie: 28 decembrie 2001
Modul de prezentare: carte

STAREA ECONOMICÃ ªI SOCIALÃ A ROMÂNIEI

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: Pe baza fondului de date statistice disponibil sunt analizate la nivel macroeconomic principalele fenomene economico-sociale ce au avut loc în anul
2000, comparativ cu perioadele anterioare. Lucrarea, realizatã în colaborare cu Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei,
este destinatã utilizatorilor interesaþi în cunoaºterea
evoluþiilor ºi modificãrilor structurale care au marcat economia ºi societatea româneascã.
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã
Periodicitate de apariþie: anualã
Termen de apariþie: 30 noiembrie 2001
Modul de prezentare: carte

EVOLUÞIA SECTORULUI PRIVAT DIN ROMÂNIA

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: Fundamentatã pe informaþii statistice, financiar-bancare ºi administrative, lucrarea prezintã
evoluþia procesului de privatizare în România în perioada
de tranziþie. Pentru principalii indicatori economico-sociali
care caracterizeazã activitatea sectorului privat lucrarea
cuprinde serii de date începând cu anul 1990.
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã
Periodicitate de apariþie: anualã
Termen de apariþie: 28 septembrie 2001
Modul de prezentare: carte

TENDINÞE SOCIALE

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: Realizatã în colaborare cu
Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, lucrarea oferã o imagine
de ansamblu a societãþii româneºti ºi a evoluþiei acesteia
în ultimii ani, prin analiza tendinþelor înregistrate în domenii
ca demografia, condiþiile de viaþã, forþa de muncã, protecþia
socialã, educaþia, sãnãtatea, justiþia.
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Limba în care se realizeazã publicaþia: românã
Periodicitate de apariþie: anualã
Termen de apariþie: 28 decembrie 2001
Modul de prezentare: carte

Periodicitate de apariþie: lunarã
Termen de apariþie: L+50
Modul de prezentare: broºurã, dischetã

BULETIN STATISTIC CESTAT

7.2. PERIODICE
BULETIN STATISTIC LUNAR

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: principalii indicatori conjuncturali,
pe domenii de activitate: PIB, industrie, agriculturã ºi
investiþii (date trimestriale) etc.
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã, englezã
Periodicitate de apariþie: lunarã
Termen de apariþie: L+35
Modul de prezentare: broºurã, dischetã

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: evoluþia principalilor indicatori
economico-sociali ce caracterizeazã economia þãrilor în
tranziþie (Cehia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia,
Ungaria) cu date anuale pentru perioada 1997Ð2001 ºi
date trimestriale pentru perioada 2000Ð2001
Limba în care se realizeazã publicaþia: bilingv (românÐ
englez)
Periodicitate de apariþie: trimestrialã
Termen de apariþie: T+120
Modul de prezentare: carte

BULETIN STATISTIC DE PREÞURI

STUDII DE CONJUNCTURÃ ECONOMICÃ

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: informaþii statistice privind
evoluþia lunarã a preþurilor ºi a ratei inflaþiei, indicele
preþurilor de consum pe total, mãrfuri alimentare, nealimentare ºi servicii, pe grupe de mãrfuri ºi servicii conform clasificãrii utilizate de cãtre EUROSTAT, preþurile medii la
principalele produse agroalimentare vândute în pieþele
agroalimentare
Limba în care se realizeazã publicaþia: bilingv (românenglez)
Periodicitate de apariþie: lunarã
Termen de apariþie: L+35
Modul de prezentare: broºurã, dischetã

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: principalele tendinþe ale evoluþiei
activitãþii în industria prelucrãtoare, construcþii ºi comerþ cu
amãnuntul, constituind o sursã importantã de informaþii conjuncturale pentru analize ºi previziuni economice. Aceste
anchete reprezintã un sondaj de opinie, adresat managerilor întreprinderilor cu privire la evoluþia activitãþii economice
prognozate pentru trimestrul urmãtor celui în care se efectueazã ancheta.
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã
Periodicitate de apariþie: trimestrialã
Termen de apariþie: T+60
Modul de prezentare: broºurã

BULETIN STATISTIC DE INDUSTRIE

ANCHETA ASUPRA FORÞEI DE MUNCÃ ÎN GOSPODÃRII (AMIGO)

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: nivelul ºi evoluþia producþiei
industriale pe total ºi pe activitãþi, a preþurilor producþiei
industriale ºi a volumului cifrei de afaceri pe activitãþi (diviziuni CAEN), resursele energetice din producþie proprie ºi
din import, efectivul de salariaþi ºi câºtigurile salariale pe
activitãþi industriale, precum ºi exporturile ºi importurile de
produse industriale pe activitãþi
Limba în care se realizeazã publicaþia: bilingv (românenglez)
Periodicitate de apariþie: lunarã
Termen de apariþie: L+40
Modul de prezentare: broºurã, dischetã

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: date privind evoluþia forþei de
muncã, evidenþiind fenomenele cu caracter sezonier care
se manifestã pe piaþa muncii. Datele sunt structurate pe
grupe de vârstã, sexe, medii de rezidenþã, activitãþi ale
economiei naþionale, grupe de ocupaþii, statut profesional ºi
nivel de instruire
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã, englezã
Periodicitate de apariþie: trimestrialã
Termen de apariþie: T+90
Modul de prezentare: broºurã
7.3. INFORMAÞII STATISTICE
SERIA AGRICULTURÃ

BULETIN STATISTIC DE COMERÞ EXTERIOR

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: evoluþia lunarã a comerþului
exterior al României, exportul ºi importul pe secþiuni conform CSCI (Clasificarea Standard de Comerþ Internaþional),
dupã Marile Categorii Economice, pe principalele secþiuni ºi
capitole ale NC (Nomenclatorul combinat), pe grupe de
mãrfuri, pe þãri de destinaþie ºi þãri de origine
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã, englezã

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: o scurtã analizã ºi date statistice
operative referitoare la agriculturã, respectiv la suprafaþa
cultivatã cu principalele culturi la 15 iunie 2001 ºi
distribuþia acesteia pe judeþe, efectivele de animale pe
specii, forme de proprietate ºi judeþe, producþia principalelor
culturi pe judeþe
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã
Periodicitate de apariþie: anualã
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Termen de apariþie: producþie vegetalã: 30 aprilie 2001;
Efectivele de animale: 31 mai 2001; Suprafaþa cultivatã:
31 iulie 2001
Modul de prezentare: broºurã

SERIA INVESTIÞII-CONSTRUCÞII

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: informaþii statistice referitoare la
investiþiile realizate la nivelul economiei naþionale, pe forme
de proprietate ºi surse de finanþare, valoarea lucrãrilor de
construcþii executate, pe forme de proprietate ºi elemente
de structurã, numãrul locuinþelor terminate ºi cele aflate în
diferite stadii de execuþie
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã
Periodicitate de apariþie: semestrialã
Termen de apariþie: S+90
Modul de prezentare: broºurã

SERIA TURISM

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: date privind turismul intern ºi
internaþional, referitoare la: numãrul de unitãþi de cazare
turisticã, capacitatea de cazare turisticã în funcþiune pe
tipuri de unitãþi, categorii, zone turistice ºi judeþe, activitatea
agenþiilor de turism, precum ºi numãrul de sosiri ºi de
înnoptãri realizate, pe þãri de origine
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã
Periodicitate de apariþie: trimestrialã
Termen de apariþie: T+30
Modul de prezentare: broºurã

SERIA POPULAÞIE

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: dinamica fenomenelor demografice ºi analiza trimestrialã asupra evoluþiei natalitãþii, mortalitãþii generale ºi infantile, sporului natural, nupþialitãþii ºi
divorþialitãþii pe total þarã, medii ºi judeþe
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã, englezã
Periodicitate de apariþie: trimestrialã
Termen de apariþie: T+30
Modul de prezentare: broºurã

SERIA FORÞÃ DE MUNCÃ Ñ SALARII S2

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: informaþii referitoare la efectivul
de salariaþi la sfârºitul lunii octombrie 2000, repartizat pe
activitãþi ºi grupe de salarii de bazã realizate, precum ºi
câºtigurile salariale ale anumitor categorii de ocupaþii, pe
activitãþi ºi sexe
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã
Periodicitate de apariþie: anualã
Termen de apariþie: 30 aprilie 2001
Modul de prezentare: broºurã
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SERIA FORÞÃ DE MUNCÃ Ñ SALARII S3

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: Numãrul anual ºi structura salariaþilor pe activitãþi ºi forme de proprietate, precum ºi
câºtigul mediu pe principalele activitãþi ale economiei
naþionale la sfârºitul anului 2000
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã
Periodicitate de apariþie: anualã
Termen de apariþie: 30 septembrie 2001
Modul de prezentare: broºurã

SERIA FORÞÃ DE MUNCÃ Ñ AMIGO

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: informaþii referitoare la populaþia
activã (ocupatã ºi în ºomaj) ºi populaþia inactivã, la
populaþia ocupatã dupã statutul profesional, grupe de
vârstã, sexe ºi medii, activitãþi ale economiei naþionale ºi
ocupaþii, aspecte privind persoanele care desfãºoarã activitãþi secundare, precum ºi distribuþia populaþiei pe categorii de inactivitate
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã
Periodicitate de apariþie: trimestrialã
Termen de apariþie: T+90
Modul de prezentare: broºurã

SERIA STATISTICÃ DE ÎNTREPRINDERI Ñ
PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

Descrierea publicaþiei
Conþinutul publicaþiei: informaþii economice rapide din
diferite domenii de activitate rezultate din anchetele structurale din economie
Limba în care se realizeazã publicaþia: românã
Periodicitate de apariþie: anualã
Termen de apariþie: 28 decembrie 2001
Modul de prezentare: broºurã
8. DATE STATISTICE TRANSMISE
INSTITUÞIILOR INTERNAÞIONALE
INDICATORI STATISTICI TRANSMIªI LA EUROSTAT

1. Conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statisticã internaþionalã
Obiectivul: culegerea datelor statistice pentru publicaþiile
EUROSTAT
Sursa datelor: anchete statistice de profil
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date:direcþiile de producþie statisticã din cadrul I.N.S.
Modul de colectare a datelor primare: chestionar special
Periodicitate: lunarã, trimestrialã, anualã
Momentul/Perioada de referinþã: luna calendaristicã precedentã
Termen de punere la dispoziþie a datelor: conform
cerinþelor EUROSTAT
Locul de transmitere a datelor: Direcþia de cooperare
internaþionalã ºi integrare europeanã din cadrul I.N.S.
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3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori furnizaþi: date privind producþia
industrialã, agricultura, forþa de muncã, ancheta de conjuncturã, societatea informaþionalã, indicii preþurilor de consum (IPC), demografia, educaþia, cercetarea-dezvoltarea,
turismul, comerþul exterior, balanþa de plãþi, conturi
naþionale (aproximativ 70)
Tipul de serii de date: lunare, trimestriale, anuale
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: anuare
ºi buletine EUROSTAT
Beneficiarii rezultatelor: EUROSTAT
Termene de diseminare a datelor: conform termenelor
stabilite de organizaþii internaþionale

INDICATORI PE TERMEN SCURT (INCLUSIV INDICATORII SELECTAÞI
PENTRU ÞÃRILE ÎN TRANZIÞIE)

1. Conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statisticã internaþionalã
Obiectivul: urmãrirea evoluþiei indicatorilor economici pe
termen scurt ai þãrilor în tranziþie
Sursa datelor: anchete statistice de profil
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date:direcþiile de producþie statisticã din cadrul I.N.S.
Modul de colectare a datelor primare: chestionar special
Periodicitate: lunarã
Momentul/Perioada de referinþã: luna calendaristicã precedentã
Termen de punere la dispoziþie a datelor: la cererea
organizaþiilor internaþionale
Locul de transmitere a datelor: Direcþia de cooperare
internaþionalã ºi integrare europeanã din cadrul I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori furnizaþi: producþia industrialã,
exportul, importul, câºtigurile salariale ºi indicatorii pieþei
forþei de muncã, indicele preþurilor de consum al populaþiei
(aproximativ 100)
Tipul de serii de date: lunare
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: buletine
statistice ale organizaþiilor internaþionale
Beneficiarii rezultatelor: O.N.U., C.E.E., B.I.M.,
O.C.D.E., F.M.I.
Termene de diseminare a datelor: conform termenelor
stabilite de organizaþii internaþionale

PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI

1. Conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statisticã internaþionalã
Obiectivul: evaluarea trimestrialã a evoluþiei principalilor
indicatori macroeconomici
Sursa datelor: anchete statistice de profil

2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date:direcþiile de producþie statisticã din cadrul I.N.S.
Modul de colectare a datelor primare: chestionar special
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: trimestrul calendaristic
precedent
Termen de punere la dispoziþie a datelor: la cererea
organizaþiilor internaþionale
Locul de transmitere a datelor: Direcþia de cooperare
internaþionalã ºi integrare europeanã din cadrul I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori furnizaþi: indicatori economici referitori la producþia industrialã, export, import, salarii ºi forþã
de muncã, ºomaj, indicele preþurilor de consum al
populaþiei
Tipul de serii de date: trimestriale
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: buletine
statistice ale organizaþiilor internaþionale
Beneficiarii rezultatelor: O.N.U., O.C.D.E., B.I.M.,
F.M.I., C.E.E.
Termene de diseminare a datelor: conform termenelor
stabilite de organizaþii internaþionale

DATE STATISTICE PENTRU PUBLICAÞIILE O.N.U.

1. Conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statisticã internaþionalã
Obiectivul: culegerea ºi sinteza datelor statistice pentru
publicaþiile O.N.U.
Sursa datelor: anchete statistice de profil
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: direcþiile de producþie statisticã din cadrul I.N.S.
Modul de colectare a datelor primare: chestionar special
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termen de punere la dispoziþie a datelor: la cererea
organizaþiilor internaþionale
Locul de transmitere a datelor: Direcþia de cooperare
internaþionalã ºi integrare europeanã din cadrul I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori furnizaþi: indicatori macroeconomici
specifici demografiei, industriei, energiei, sistemului conturilor naþionale (aproximativ 100)
Tipul de serii de date: anuale
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuarul
demografic O.N.U., Anuarul industriei O.N.U., Anuarul
O.N.U., Anuarul energiei O.N.U., Anuarul conturilor
naþionale etc.
Beneficiarii rezultatelor: O.N.U., O.N.U.D.I.
Termene de diseminare a datelor: conform termenelor
stabilite de organizaþii internaþionale
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DATE STATISTICE TRANSMISE LA C.E.E./O.N.U.

1. Conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statisticã internaþionalã
Obiectivul: culegerea ºi sinteza datelor statistice pentru
publicaþiile editate de C.E.E./O.N.U.
Sursa datelor: anchete statistice de profil
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: direcþiile de producþie statisticã din cadrul I.N.S.
Modul de colectare a datelor primare: chestionar special
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: trimestrul calendaristic
precedent
Termen de punere la dispoziþie a datelor: la cererea
organizaþiilor internaþionale
Locul de transmitere a datelor: Direcþia de cooperare
internaþionalã ºi integrare europeanã din cadrul I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori furnizaþi: date privind populaþia,
migraþia externã, mediul înconjurãtor, locuinþe, construcþii,
transporturi, oþel, energie, gaze, petrol, cãrbune, export ºi
import, pe þãri, principalii indicatori macroeconomici (aproximativ 85)
Tipul de serii de date: trimestriale ºi anuale
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: potrivit
sferei de cuprindere
Beneficiarii rezultatelor: C.E.E./O.N.U.
Termene de diseminare a datelor: conform termenelor
stabilite de organizaþii internaþionale

DATE STATISTICE TRANSMISE
BIROULUI INTERNAÞIONAL AL MUNCII

1. Conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statisticã internaþionalã
Obiectivul cercetãrii: sinteza datelor statistice pentru
publicaþiile B.I.M.
Sursa datelor: anchete statistice de profil
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: direcþiile de producþie statisticã din cadrul I.N.S.
Modul de colectare a datelor primare: chestionar special
Periodicitate: anualã ºi luna octombrie
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termen de punere la dispoziþie a datelor: la cererea
organizaþiilor internaþionale
Locul de transmitere a datelor: Direcþia de cooperare
internaþionalã ºi integrare europeanã din cadrul I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori furnizaþi: populaþia ocupatã pe
sexe, grupe de vârstã ºi profesii, salarii ºi cheltuieli în
gospodãrii (aproximativ 85)
Tipul de serii de date: anuale
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuar
al Biroului Internaþional al Muncii (B.I.M.)

73

Beneficiarii rezultatelor: B.I.M. ºi alte organizaþii
internaþionale
Termene de diseminare a datelor: conform termenelor
stabilite de organizaþii internaþionale

DATE STATISTICE TRANSMISE LA UNESCO

1. Conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statisticã internaþionalã
Obiectivul cercetãrii: sinteza datelor statistice pentru
editarea de publicaþii ale UNESCO
Sursa datelor: anchete statistice de profil
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: direcþiile de producþie statisticã din cadrul I.N.S.
Modul de colectare a datelor primare: chestionar special
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termen de punere la dispoziþie a datelor: la cererea
organizaþiilor internaþionale
Locul de transmitere a datelor: Direcþia de cooperare
internaþionalã ºi integrare europeanã din cadrul I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori furnizaþi: date statistice referitoare
la învãþãmânt Ñ gradele I, II ºi III Ñ biblioteci, radio ºi
televiziune, producþia de carte, presã, cercetare ºtiinþificã,
finanþarea cheltuielilor pentru învãþãmânt (aproximativ 10)
Tipul de serii de date: anuale
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: Anuar
UNESCO
Beneficiarii rezultatelor: UNESCO
Termene de diseminare a datelor: conform termenelor
stabilite de organizaþii internaþionale

DATE STATISTICE TRANSMISE FONDULUI O.N.U.
PENTRU AGRICULTURÃ (F.A.O.)

1. Conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statisticã internaþionalã
Obiectivul: sinteza datelor statistice pentru publicaþii
F.A.O.
Sursa datelor: anchete statistice de profil
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: direcþiile de producþie statisticã din cadrul I.N.S.
Modul de colectare a datelor primare: chestionar special
Periodicitate: anualã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termen de punere la dispoziþie a datelor: la cererea
organizaþiilor internaþionale
Locul de transmitere a datelor: Direcþia de cooperare
internaþionalã ºi integrare europeanã din cadrul I.N.S.
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3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori furnizaþi:
consumul
de
îngrãºãminte chimice, preþurile produselor agricole, consumul principalelor produse agricole pe locuitor, suprafaþa
însãmânþatã pe principalele culturi, numãrul animalelor pe
specii, producþia animalã ºi vegetalã, export, import
Tipul de serii de date: anuale
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
publicaþii F.A.O.
Beneficiarii rezultatelor: F.A.O., Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor
Termene de diseminare a datelor: conform termenelor
stabilite de organizaþii internaþionale

INDICATORI CONJUNCTURALI CU PERIODICITATE TRIMESTRIALÃ

1. Conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statisticã internaþionalã
Obiectivul: urmãrirea activitãþii conjuncturale în industria
prelucrãtoare, construcþii ºi comerþ cu amãnuntul
Sursa datelor: anchete statistice de profil
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: direcþiile de producþie statisticã din cadrul I.N.S.
Modul de colectare a datelor primare: chestionar special
Periodicitate: trimestrialã
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termen de punere la dispoziþie a datelor: la cererea
organizaþiilor internaþionale
Locul de transmitere a datelor: Direcþia de cooperare
internaþionalã ºi integrare europeanã din cadrul I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori furnizaþi: indicatori de rezultate
referitori la activitãþile de industrie, construcþie, comerþ cu
amãnuntul
Tipul de serii de date: trimestriale
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: buletinele de conjuncturã editate de I.N.S.
Beneficiarii rezultatelor: EUROSTAT ºi O.C.D.E.
Termene de diseminare a datelor: conform termenelor
stabilite de organizaþii internaþionale

DATE STATISTICE TRANSMISE FONDULUI
MONETAR INTERNAÞIONAL

1. Conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statisticã internaþionalã
Obiectivul: culegerea ºi sinteza datelor statistice pentru
publicaþiile F.M.I.
Sursa datelor: anchete statistice de profil
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: direcþiile de producþie statisticã din cadrul I.N.S.
Modul de colectare a datelor primare: chestionar special
Periodicitate: trimestrialã, anualã

Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termen de punere la dispoziþie a datelor: la cererea
organizaþiilor internaþionale
Locul de transmitere a datelor: Direcþia de cooperare
internaþionalã ºi integrare europeanã din cadrul I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori furnizaþi: producþia industrialã,
preþurile de producþie ºi de consum, câºtigul salarial, ºomajul, comerþul exterior, PIB (aproximativ 9)
Tipul de serii de date: anuale ºi trimestriale
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate: anuarul
ºi buletinele F.M.I.
Beneficiarii rezultatelor: F.M.I.
Termene de diseminare a datelor: conform termenelor
stabilite de organizaþii internaþionale

INDICII PREÞURILOR DE CONSUM
CONFORM CLASIFICÃRII COICOP Ñ PPC

1. Conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statisticã internaþionalã
Obiectivul: sinteza evoluþiei preþurilor de consum pe
grupe
Sursa datelor: ancheta asupra preþurilor de consum al
populaþiei
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: direcþiile de producþie statisticã din cadrul I.N.S.
Modul de colectare a datelor primare: chestionar special
Periodicitate: lunarã
Momentul/Perioada de referinþã: luna calendaristicã precedentã
Termen de punere la dispoziþie a datelor: la cererea
organizaþiilor internaþionale
Locul de transmitere a datelor: Direcþia de cooperare
internaþionalã ºi integrare europeanã din cadrul I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori furnizaþi: indicii preþurilor conform
clasificãrii COICOP Ñ PPC
Tipul de serii de date: lunare
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
publicaþii EUROSTAT
Beneficiarii rezultatelor: EUROSTAT
Termene de diseminare a datelor: L + 28

PREÞURILE PENTRU BUNURI ªI SERVICII DIN COMPONENÞA
CONSUMULUI FINAL AL POPULAÞIEI, GRUPELE: APARATURÃ
ELECTROCASNICÃ, ÎMBRÃCÃMINTE ªI ÎNCÃLÞÃMINTE

1. Conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statisticã internaþionalã
Obiectivul: culegerea preþurilor cu amãnuntul ºi caracteristicile tehnice ºi de calitate, calculul paritãþii puterii de
cumpãrare în vederea comparãrii în termeni reali a PIB
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Sursa datelor: anchetã în magazine, firme producãtoare
ºi importatoare
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: unitãþile statistice (întreprinderi producãtoare ºi de comercializare)
Modul de colectare a datelor primare: chestionar special
Periodicitate: ianuarie; aprilie Ñ mai 2000; noiembrie Ñ
decembrie 2000
Momentul/Perioada de referinþã: luna calendaristicã
precedentã
Termen de punere la dispoziþie a datelor: la cererea
organizaþiilor internaþionale
Locul de transmitere a datelor: Direcþia de cooperare
internaþionalã ºi integrare europeanã din cadrul I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori furnizaþi: date statistice privind
preþurile pentru bunuri ºi servicii ºi consumul final al
populaþiei: electrocasnice, articole de îmbrãcãminte ºi
încãlþãminte
Tipul de serii de date: lunare, anuale
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
publicaþii internaþionale privind P.C.E.
Beneficiarii rezultatelor: EUROSTAT
Termene de diseminare a datelor: conform termenelor
stabilite de organizaþii internaþionale
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DATE STATISTICE PENTRU PROGRAMUL DE COMPARARE EUROPEANÃ A PIB Ñ OBIECTIVE DE CONSTRUCÞII

1. Conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statisticã internaþionalã
Obiectivul: culegerea preþurilor pentru obiective standard
de construcþii
Sursa datelor: baza de date a INCERC
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: INCERC
Modul de colectare a datelor primare: chestionar special
Periodicitate: anual; iulie 2001; 31 decembrie 2001
Momentul/Perioada de referinþã: luna, anul calendaristic
precedent
Termen de punere la dispoziþie a datelor: la cererea
organizaþiilor internaþionale
Locul de transmitere a datelor: Direcþia de cooperare
internaþionalã ºi integrare europeanã din cadrul I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori furnizaþi: preþuri ºi date tehnice
Tipul de serii de date: lunare, anuale
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
publicaþii internaþionale privind P.C.E.
Beneficiarii rezultatelor: EUROSTAT
Termene de diseminare a datelor: conform termenelor
stabilite de organizaþii internaþionale

DATE STATISTICE PENTRU PROGRAMUL
DATE STATISTICE PENTRU PROGRAMUL DE COMPARARE
EUROPEANÃ A PIB Ñ MAªINI ªI UTILAJE

1. Conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statisticã internaþionalã
Obiectivul: culegerea preþurilor de achiziþie ºi a datelor
tehnice pentru maºini ºi utilaje
Sursa datelor: anchete statistice la firme producãtoare
ºi importatoare
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: unitãþi selectate în eºantion
Modul de colectare a datelor primare: chestionar special
Periodicitate: mai Ñ iunie 2000 (date tehnice);
august Ñ septembrie 2000 (preþuri)
Momentul/Perioada de referinþã: luna calendaristicã precedentã
Termen de punere la dispoziþie a datelor: la cererea
organizaþiilor internaþionale
Locul de transmitere a datelor: Direcþia de cooperare
internaþionalã ºi integrare europeanã din cadrul I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori furnizaþi: preþuri pentru maºini ºi
utilaje
Tipul de serii de date: lunare, anuale
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
publicaþii internaþionale privind P.C.E.
Beneficiarii rezultatelor: EUROSTAT
Termene de diseminare a datelor: conform termenelor
stabilite de organizaþii internaþionale

DE COMPARARE EUROPEANÃ A PIB Ñ INFORMAÞII
PRIVIND SERVICIILE NECOMERCIALE ªI CHIRIILE

1. Conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statisticã internaþionalã
Obiectivul: culegerea datelor privind salariile (sãnãtate,
învãþãmânt ºi administraþie publicã) ºi chiriile, calculul
paritãþii puterii de cumpãrare în vederea comparãrii în termeni reali a PIB
Sursa datelor: surse administrative; alte cercetãri statistice realizate de I.N.S.
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: ministere ºi organe ale
administraþiei publice
Modul de colectare a datelor primare: chestionar special
Periodicitate: anualã; 28 septembrie 2001
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termen de punere la dispoziþie a datelor: la cererea
organizaþiilor internaþionale
Locul de transmitere a datelor: Direcþia de cooperare
internaþionalã ºi integrare europeanã din cadrul I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori furnizaþi: salarii, numãr de salariaþi
ºi date privind locuinþele
Tipul de serii de date: anuale
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
publicaþii internaþionale privind P.C.E.
Beneficiarii rezultatelor: EUROSTAT
Termene de diseminare a datelor: conform termenelor
stabilite de organizaþii internaþionale
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DATE STATISTICE PENTRU PROGRAMUL DE COMPARARE
EUROPEANÃ A PIB Ñ GRUPE PRIMARE DE CHELTUIELI

1. Conþinutul lucrãrii ºi sursa datelor
Domeniul statistic: Statisticã internaþionalã
Obiectivul cercetãrii: defalcarea PIB pe grupe primare
de cheltuieli conform Clasificãrii P.C.E.
Sursa datelor: anchete statistice de profil
2. Fluxul informaþiilor
Unitãþile furnizoare de date: Direcþia de conturi naþionale
din cadrul I.N.S.
Modul de colectare a datelor primare: chestionar special
Periodicitate: anualã; 28 septembrie 2001
Momentul/Perioada de referinþã: anul calendaristic precedent
Termen de punere la dispoziþie a datelor: la cererea
organizaþiilor internaþionale
Locul de transmitere a datelor: Direcþia de cooperare
internaþionalã ºi integrare europeanã din cadrul I.N.S.
3. Modul de valorificare a rezultatelor ºi termenele de
diseminare
Principalii indicatori rezultaþi din centralizare ºi derivaþi:
PIB pe grupe primare de cheltuieli
Tipul de serii de date: anuale
Publicaþii în care se regãsesc datele prelucrate:
publicaþii internaþionale privind P.C.E.
Beneficiarii rezultatelor: EUROSTAT
Termene de diseminare a datelor: conform termenelor
stabilite de organizaþii internaþionale
9. PROIECTE CU FINANÞARE EXTERNÃ ÎN CADRUL
PROGRAMULUI PHARE NAÞIONAL

În paralel, vor mai fi atinse ºi urmãtoarele:
¥ abandonarea anchetei integrate în gospodãrii (AIG) la
sfârºitul anului 2000 ºi înlocuirea ei cu ancheta bugetelor
de familie plus alte anchete;
¥ luarea în considerare la proiectarea eºantioanelor
anchetelor a necesitãþii introducerii estimaþiilor la nivel
regional;
¥ reformarea sistemului de exploatare a datelor obþinute
în urma anchetelor, prin utilizarea de instrumente informatice performante (de exemplu SAS)
Baza legalã: Memorandul de finanþare a Programului
PHARE în România, adoptat prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 8/1997
Acþiuni prevãzute în anul 2001:
Ð analiza ºi evaluarea eºantionului Master EMZOT în
vederea elaborãrii unui nou eºantion pe baza
recensãmântului viitor al populaþiei;
Ð monitorizarea ºi examinarea rezultatelor anchetei-pilot
privind bugetele de familie;
Ð monitorizarea ºi examinarea rezultatelor anchetei-pilot
privind utilizarea timpului;
Ð monitorizarea ºi examinarea rezultatelor anchetei-pilot
privind sãnãtatea populaþiei;
Ð monitorizarea ºi examinarea rezultatelor anchetei-pilot
privind condiþiile de viaþã;
Ð monitorizarea ºi examinarea rezultatelor anchetei-pilot
privind pregãtirea profesionalã continuã.
Beneficiarii rezultatelor: Comisia Europeanã, Delegaþia
Comisiei Europene în România, EUROSTAT, categoriile de
utilizatori interni (la cerere)
Termen final de realizare: 30 septembrie 2001

STATISTICA SOCIALÃ

Descrierea proiectului
Obiectivul general al programului: integrarea rapidã a
statisticii româneºti în sistemul statistic al Uniunii Europene
Obiective imediate ale programului:
¥ alinierea la normele ºi standardele existente în vederea aplicãrii sistemului european de colectare a datelor,
procesare ºi diseminare;
¥ consolidarea ºi armonizarea sistemului de indicatori
statistici cu cel european;
¥ crearea de structuri solide care sã asigure menþinerea
în viitor la un nivel înalt al sistemului statistic românesc
Domeniul statistic: Statisticã socialã Ñ Anchete în gospodãrii ºi condiþiile de viaþã
Obiectivele domeniului ºi rezultatele aºteptate: alinierea practicilor ºi metodelor utilizate în domeniul statisticii
sociale cu standardele Uniunii Europene, prin:
¥ reformarea ºi extinderea eºantionului principal EMZOT
(aproximativ 250.000 de gospodãrii din cele 7,5 milioane
existente în România) utilizat pentru anchetele în gospodãrii preconizate pentru anii 2000Ð2002;
¥ realizarea unei anchete-pilot privind bugetele de
familie;
¥ realizarea unei serii de alte anchete-pilot în domeniul
social pe subiecte care sã producã indicatori statistici ceruþi
în cadrul procesului de preaderare a þãrii noastre la
Uniunea Europeanã.

STATISTICA INDUSTRIEI

Descrierea proiectului
Obiectivul general al programului: integrarea rapidã a
statisticii româneºti în sistemul statistic al Uniunii Europene
Obiective imediate ale programului:
¥ alinierea la normele ºi standardele existente în vederea aplicãrii sistemului european de colectare a datelor,
procesare ºi diseminare;
¥ consolidarea ºi armonizarea sistemului de indicatori
statistici cu cel european;
¥ crearea de structuri solide care sã asigure menþinerea
în viitor la un nivel înalt al sistemului statistic românesc
Domeniul statistic: Infrastructura statisticã Ñ nomenclatorul naþional al produselor industriale Ñ tip PRODCOM;
Statistica industrialã Ñ sistem de anchete statistice de tip
PRODCOM
Obiectivele domeniului ºi rezultatele aºteptate: alinierea practicilor ºi metodelor utilizate în domeniul statisticii
industriei cu standardele Uniunii Europene, prin:
¥ elaborarea variantei naþionale Ñ PRODROM Ñ
nomenclator de produse ºi servicii industriale, pe baza
modelului european PRODCOM;
¥ realizarea unui recensãmânt al unitãþilor economice în
vederea construirii unei baze de sondaj mult mai realiste
pentru anchetele statistice din industrie;
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¥ sistem renovat de anchete pe domeniul producþiei
fizice industriale, bazat pe metodologia PRODCOM utilizatã
în cadrul Uniunii Europene
Baza legalã: Memorandul de finanþare a Programului
PHARE în România, adoptat prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 8/1997
Acþiuni prevãzute în anul 2001:
Ð monitorizarea activitãþilor privind definitivarea listei
PRODROM;
Ð monitorizarea activitãþilor privind recensãmântul
unitãþilor economice ºi evaluarea rezultatelor obþinute;
Ð realizarea bazei de date pentru colectarea ºi prelucrarea datelor statistice de producþie fizicã industrialã
Beneficiarii rezultatelor: Comisia Europeanã, Delegaþia
Comisiei Europene în România, EUROSTAT, categoriile de
utilizatori interni (la cerere)
Termen final de realizare: 30 septembrie 2001

CONTURILE NAÞIONALE

Descrierea proiectului
Obiectivul general al programului: integrarea rapidã a
statisticii româneºti în sistemul statistic al Uniunii Europene
Obiective imediate ale programului:
¥ alinierea la normele ºi standardele existente în vederea aplicãrii sistemului european de colectare a datelor,
procesare ºi diseminare;
¥ consolidarea ºi armonizarea sistemului de indicatori
statistici cu cel european;
¥ crearea de structuri solide care sã asigure menþinerea
în viitor la un nivel înalt al sistemului statistic românesc
Domeniul statistic: Statistica macroeconomicã Ñ conturile naþionale
Obiectivele domeniului ºi rezultatele aºteptate: adoptarea standardului ESA 95 în urmãtorii ani, pentru a deveni
compatibili cu normele Uniunii Europene. Orientarea cãtre
ESA 95 trebuie sã fie însoþitã de un suport tehnic în special în urmãtoarele domenii sensibile:
¥ metodele de calculaþie a consumului de capital fix;
¥ determinarea în mod curent a conturilor naþionale trimestriale;
¥ realizarea conturilor regionale pe o bazã regulatã
Baza legalã: Memorandul de finanþare a Programului
PHARE în România, adoptat prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 8/1997
Acþiuni prevãzute în anul 2001:
Ð experimentarea determinãrii stocului total de capital
prin metoda ”abordãrii indirecteÒ bazatã pe informaþiile disponibile despre investiþii în ancheta structuralã anualã;
Ð determinarea stocului total de capital prin alte metode
cum ar fi: sursele externe sau anchetele special organizate
în acest scop;
Ð confruntarea ºi balansarea celor douã metode;
Ð elaborarea primei versiuni a unor termeni de referinþã
pentru realizarea unei anchete a unitãþilor economice;
Ð reconcilierea între conturile trimestriale ºi cele anuale,
necesarã în vederea întocmirii versiunii provizorii a conturilor anuale;
Ð realizarea primei estimãri pentru GFCF regionalizat;
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Ð elaborarea metodologiei pentru regionalizarea consumului
Beneficiarii rezultatelor: Comisia Europeanã, Delegaþia
Comisiei Europene în România, EUROSTAT, categoriile de
utilizatori interni (la cerere)
Termen final de realizare: 30 septembrie 2001

STATISTICA MEDIULUI

Descrierea proiectului
Obiectivul general al programului: integrarea rapidã a
statisticii româneºti în sistemul statistic al Uniunii Europene
Obiective imediate ale programului:
¥ alinierea la normele ºi standardele existente în vederea aplicãrii sistemului european de colectare a datelor,
procesare ºi diseminare;
¥ consolidarea ºi armonizarea sistemului de indicatori
statistici cu cel european;
¥ crearea de structuri solide care sã asigure menþinerea
în viitor la un nivel înalt al sistemului statistic românesc
Domeniul statistic: Statistica mediului ºi indicatori
specifici
Obiectivele domeniului ºi rezultatele aºteptate: implementarea unei noi strategii de cãtre I.N.S. în urmãtorii trei
ani privind statistica mediului, care sã conducã la implementarea unui sistem de colectare a datelor administrat de
cãtre un personal instruit ºi cu experienþã în domeniul protecþiei mediului înconjurãtor. În cadrul proiectului se vor
realiza:
¥ dezvoltarea unui sistem de clasificare pentru mediu;
¥ realizarea unui recensãmânt al furnizorilor/producãtorilor de produse ºi servicii de mediu;
¥ proiectarea unui sistem eficient de anchete statistice
care, în mod regulat, sã colecteze informaþii de bazã privind cheltuielile pentru protecþia mediului;
¥ publicarea ºi diseminarea informaþiilor privind mediul
Baza legalã: Memorandumul de finanþare a Programului
PHARE în România, adoptat prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 8/1997
Acþiuni prevãzute în anul 2001:
Ð monitorizarea, evaluarea ºi aprobarea rezultatelor privind recensãmântul furnizorilor de produse ºi servicii de
mediu din activitãþile neindustriale;
Ð monitorizarea activitãþilor privind proiectarea unui sistem de publicare ºi diseminare a informaþiilor privind mediul
Beneficiarii rezultatelor: Comisia Europeanã, Delegaþia
Comisiei Europene în România, EUROSTAT, categoriile de
utilizatori interni (la cerere)
Termen final de realizare: 30 septembrie 2001

STATISTICA REGIONALÃ

Descrierea proiectului
Obiectivul general al programului: integrarea rapidã a
statisticii româneºti în sistemul statistic al Uniunii Europene
Obiective imediate ale programului:
¥ alinierea la normele ºi standardele existente în vederea aplicãrii sistemului european de colectare a datelor,
procesare ºi diseminare;
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¥ consolidarea ºi armonizarea sistemului de indicatori
statistici cu cel european;
¥ crearea de structuri solide care sã asigure menþinerea
în viitor la un nivel înalt al sistemului statistic românesc
Domeniul statistic: Statistica regionalã
Obiectivele domeniului ºi rezultatele aºteptate: producerea de statistici în profil regional având la bazã cele
8 regiuni statistice stabilite de Guvernul României înainte
de demararea propriu-zisã a proiectului. În cadrul proiectului se va realiza:
¥ implementarea nivelului NUTS2 prin definirea unui
nivel administrativ între judeþe (NUTS3) ºi nivelul naþional
(NUTS1);
¥ promovarea ºi dezvoltarea unei statistici regionale în
diversele departamente ale I.N.S.;
¥ colectarea indicatorilor regionali în baze de date ºi
pregãtirea unei publicaþii statistice privind regiunile de dezvoltare
Baza legalã: Memorandumul de finanþare a Programului
PHARE în România, adoptat prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 8/1997
Acþiuni prevãzute în anul 2001:
Ð definirea indicatorilor statisticii regionale, încãrcarea
bazei de date TEMPO cu indicatori statistici regionali ºi
elaborarea unei publicaþii cu date statistice regionale
Beneficiarii rezultatelor: Comisia Europeanã, Delegaþia
Comisiei Europene în România, EUROSTAT, categoriile de
utilizatori interni (la cerere)
Termen final de realizare: 30 septembrie 2001

CONFORMITATEA STATISTICII ROMÂNEªTI
CU STANDARDELE EUROPENE

Descrierea proiectului
Obiectivul general al programului: integrarea rapidã a
statisticii româneºti în sistemul statistic al Uniunii Europene
Obiective imediate ale programului:
¥ alinierea la normele ºi standardele existente în vederea aplicãrii sistemului european de colectare a datelor,
procesare ºi diseminare;
¥ consolidarea ºi armonizarea sistemului de indicatori
statistici cu cel european;
¥ crearea de structuri solide care sã asigure menþinerea
în viitor la un nivel înalt al sistemului statistic românesc
Domeniul statistic: Alte domenii privind sistemul statistic
Obiectivele domeniului ºi rezultatele aºteptate: evaluarea ºi mãsurarea gradului de aliniere a sistemului statistic
românesc la standardele statisticii europene, prin:
¥ sensibilizarea actorilor sistemului statistic cu cerinþele
statistice ale Uniunii Europene
¥ realizarea sistematicã de analize ale gradului de conformitate cu standardele EUROSTAT;
¥ pregãtirea materialelor pentru participarea la exerciþiul
de screening al statisticii româneºti;
¥ monitorizarea stadiului de dezvoltare a sistemului statistic naþional pe baza Programului RO9703
Baza legalã: Memorandumul de finanþare a Programului
PHARE în România, adoptat prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 8/1997

Acþiuni prevãzute în anul 2001:
Ð realizarea unei lucrãri de sintezã privind modalitãþile
de urmãrire a gradului de aliniere a statisticii româneºti la
standardele Uniunii Europene;
Ð încãrcarea bazei de date administrate de EUROSTAT
cu informaþii referitoare la stadiul dezvoltãrii statisticii
româneºti ºi alinierea la normele ºi standardele EUROSTAT
Beneficiarii rezultatelor: Comisia Europeanã, Delegaþia
Comisiei Europene în România, EUROSTAT, alte organizaþii internaþionale, Ministerul Integrãrii Europene,
Ministerul Afacerilor Externe ºi alte instituþii guvernamentale
Termen final de realizare: 30 septembrie 2001

STATISTICA AGRICOLÃ

Descrierea proiectului
Obiectivul general al programului: integrarea rapidã a
statisticii româneºti în sistemul statistic al Uniunii Europene
Obiective imediate ale programului:
¥ alinierea la normele ºi standardele existente în vederea aplicãrii sistemului european de colectare a datelor,
procesare ºi diseminare;
¥ consolidarea ºi armonizarea sistemului de indicatori
statistici cu cel european;
¥ crearea de structuri solide care sã asigure menþinerea
în viitor la un nivel înalt a sistemului statistic românesc
Domeniul statistic: Statistica agricolã
Obiectivele domeniului ºi rezultatele aºteptate: susþinerea unei noi strategii a I.N.S. ºi a Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, pe termen lung, în domeniul statisticii agricole prin:
¥ stabilirea unei baze de sondaj pentru anchetele statistice din agriculturã;
¥ definirea gospodãriei agricole (exploataþiei agricole) ca
unitate de observare statisticã;
¥ construirea unui eºantion al gospodãriilor agricole din
România
Baza legalã: Memorandumul de finanþare a Programului
PHARE în România, adoptat prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 8/1997
Acþiuni prevãzute în anul 2001: definitivarea problemelor
metodologice ºi a bazei de sondaj pentru anchetele statistice în agriculturã, inclusiv pentru realizarea, în premierã, a
unei anchete structurale în agriculturã ºi pregãtirea
urmãtorului recensãmânt general agricol
Beneficiarii rezultatelor: Comisia Europeanã, Delegaþia
Comisiei Europene în România, EUROSTAT, categoriile de
utilizatori interni (la cerere)
Termen final de realizare: 30 septembrie 2001

FORMAREA PROFESIONALÃ

Descrierea proiectului
Obiectivul general al programului: integrarea rapidã a
statisticii româneºti în sistemul statistic al Uniunii Europene
Obiective imediate ale programului:
¥ alinierea la normele ºi standardele existente în vederea aplicãrii sistemului european de colectare a datelor,
procesare ºi diseminare;
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¥ consolidarea ºi armonizarea sistemului de indicatori
statistici cu cel european;
¥ crearea de structuri solide care sã asigure menþinerea
în viitor la un nivel înalt a sistemului statistic românesc
Domeniul statistic: formarea ºi perfecþionarea personalului statistic
Obiectivele domeniului ºi rezultatele aºteptate: asigurarea pe termen lung a unei strategii de formare profesionalã
a personalului statistic ºi definirea unor programe eficiente
de pregãtire profesionalã prin:
¥ elaborarea unor programe de pregãtire profesionalã
destinate personalului debutant;
¥ creºterea numãrului de instructori specializaþi pe
domenii de pregãtire;
¥ îmbunãtãþirea structurii programelor standard de
pregãtire pentru personalul I.N.S.
Baza legalã: Memorandumul de finanþare a Programului
PHARE în România, adoptat prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 8/1997
Acþiuni prevãzute în anul 2001:
Ð organizarea de cursuri pentru personalul nou-angajat
din I.N.S.
Ð amenajarea spaþiilor destinate Centrului Naþional de
Pregãtire în Statisticã;
Ð dotarea cu echipamente ºi mobilier a Centrului
Naþional de Pregãtire în Statisticã;
Ð darea în funcþiune a Centrului Naþional de Pregãtire
în Statisticã
Beneficiarii rezultatelor: I.N.S. Ñ România, specialiºti
în ministere, instituþiile administraþiei publice centrale ºi
locale, cercetãtori, studenþi etc.
Termen final de realizare: 30 septembrie 2001

SERVICIILE DE BIBLIOTECÃ ªI DE DOCUMENTARE

Descrierea proiectului
Obiectivul general al programului: integrarea rapidã a
statisticii româneºti în sistemul statistic al Uniunii Europene
Obiective imediate ale programului:
¥ alinierea la normele ºi standardele existente în vederea aplicãrii sistemului european de colectare a datelor,
procesare ºi diseminare;
¥ consolidarea ºi armonizarea sistemului de indicatori
statistici cu cel european;
¥ crearea de structuri solide care sã asigure menþinerea
în viitor la un nivel înalt a sistemului statistic românesc
Domeniul statistic: Biblioteca ºi centrul de documentare
ale I.N.S.
Obiectivele domeniului ºi rezultatele aºteptate: dezvoltarea ºi îmbunãtãþirea serviciilor de documente ºi bibliotecã
din cadrul I.N.S. prin:
¥ actualizarea ºi îmbunãtãþirea calitãþii fondului de carte
al bibliotecii;
¥ dezvoltarea unei infrastructuri tehnice care sã faciliteze
accesul personalului I.N.S. la serviciile bibliotecii;
¥ îmbunãtãþirea funcþionãrii centrului de documentare;
¥ îmbunãtãþirea circulaþiei documentaþiei tehnice în cadrul
I.N.S.
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Baza legalã: Memorandumul de finanþare a Programului
PHARE în România, adoptat prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 8/1997
Acþiuni prevãzute în anul 2001:
Ð achiziþionarea de publicaþii ºi cãrþi editate în limba
românã ºi în limbi strãine;
Ð traducerea de documentaþii tehnice ºi difuzarea ei în
aparatul statistic;
Ð reproiectarea sistemului de circulaþie a documentaþiei
de specialitate în I.N.S.;
Ð amenajarea spaþiului destinat noii sãli de lecturã a
bibliotecii I.N.S.;
Ð dotarea cu mobilier ºi echipamente de calcul adecvate a sãlii de lecturã a bibliotecii I.N.S.
Beneficiarii rezultatelor: I.N.S. Ñ România, publicul
interesat
Termen final de realizare: 30 septembrie 2001

DISEMINAREA DATELOR STATISTICE

Descrierea proiectului
Obiectivul general al programului: integrarea rapidã a
statisticii româneºti în sistemul statistic al Uniunii Europene
Obiective imediate ale programului:
¥ alinierea la normele ºi standardele existente în vederea aplicãrii sistemului european de colectare a datelor,
procesare ºi diseminare;
¥ consolidarea ºi armonizarea sistemului de indicatori
statistici cu cel european;
¥ crearea de structuri solide care sã asigure menþinerea
în viitor la un nivel înalt a sistemului statistic românesc
Domeniul statistic: Diseminarea informaþiei statistice ºi
relaþiile cu publicul
Obiectivele domeniului ºi rezultatele aºteptate: modernizarea procesului de diseminare a informaþiei statistice ºi
orientarea lui pentru satisfacerea în mai mare mãsurã a
cerinþelor publicului, prin:
¥ elaborarea unei strategii de marketing privind
îmbunãtãþirea autonomiei financiare a activitãþii de diseminare;
¥ dotarea sistemului actual cu echipamente moderne de
tipãrire ºi dezvoltarea de servicii ad-hoc;
¥ îmbunãtãþirea ºi diversificarea diseminãrii electronice
(de exemplu: CD-ROM, servicii on-line);
¥ sensibilizarea mass-media privind metodele statistice ºi
îmbunãtãþirea abilitãþilor jurnaliºtilor de a utiliza ºi comenta
datele statistice
Baza legalã: Memorandumul de finanþare a Programului
PHARE în România, adoptat prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 8/1997
Acþiuni prevãzute în anul 2001:
Ð finalizarea strategiei de marketing ºi aprobarea ei de
cãtre comitetul director al programului;
Ð elaborarea cadrului general pentru sensibilizarea
mass-media;
Ð finalizarea termenilor de referinþã pentru contractarea
realizãrii unei baze de date cu serii de timp;
Ð realizarea proiectului bazei de date pentru diseminare
cu serii de timp

80

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 344 bis/28.VI.2001

Beneficiarii rezultatelor: Comisia Europeanã, Delegaþia
Comisiei Europene în România, EUROSTAT, categoriile de
utilizatori interni (la cerere)
Termen final de realizare: 30 septembrie 2001

CADRUL LEGAL AL STATISTICII

Descrierea proiectului
Obiectivul general al programului: integrarea rapidã a
statisticii româneºti în sistemul statistic al Uniunii Europene
Obiective imediate ale programului:
¥ alinierea la normele ºi standardele existente în vederea aplicãrii sistemului european de colectare a datelor,
procesare ºi diseminare;
¥ consolidarea ºi armonizarea sistemului de indicatori
statistici cu cel european;
¥ crearea de structuri solide care sã asigure menþinerea
în viitor la un nivel înalt a sistemului statistic românesc
Domeniul statistic: Legislaþia în domeniul statisticii
Obiectivele domeniului ºi rezultatele aºteptate: armonizarea cadrului legal al sistemului statistic românesc în concordanþã cu normele ºi standardele Uniunii Europene
Baza legalã: Memorandumul de finanþare a Programului
PHARE în România, adoptat prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 8/1997
Acþiuni prevãzute în anul 2001: adoptarea proiectului de
lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 111/2000
privind organizarea statisticii oficiale
Beneficiarii rezultatelor: Sistemul statisticii oficiale din
România, I.N.S., Comisia Europeanã, Delegaþia Comisiei
Europene în România, EUROSTAT, Ministerul Integrãrii
Europene, oficii internaþionale ºi naþionale de statisticã ºi
alþi utilizatori interesaþi
Termen final de realizare: 30 martie 2001

¥ alinierea la normele ºi standardele existente în vederea aplicãrii sistemului european de colectare a datelor,
procesare ºi diseminare;
¥ consolidarea ºi armonizarea sistemului de indicatori
statistici cu cel european;
¥ crearea de structuri solide care sã asigure menþinerea
în viitor la un nivel înalt a sistemului statistic românesc
Domeniul statistic: Relaþii instituþionale privind coordonarea statisticã
Obiectivele domeniului ºi rezultatele aºteptate: crearea
de oportunitãþi de amplificare a cooperãrii statistice cu partenerii administrativi din administraþia publicã centralã în
scopul îmbunãtãþirii calitãþii surselor administrative ºi utilizãrii lor în scopuri statistice, prin:
¥ selectarea unor parteneri prioritari din punct de vedere
al utilizãrii surselor administrative în scopuri statistice;
¥ identificarea de subiecte de interes comun atât pentru
I.N.S., cât ºi pentru partenerii administrativi;
¥ completarea cadrului legislativ prin accesul I.N.S. la
sursele administrative;
¥ perfectarea de convenþii de colaborare privind schimbul de informaþii statistice
Baza legalã: Memorandumul de finanþare a Programului
PHARE în România, adoptat prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 8/1997
Acþiuni prevãzute în anul 2001:
Ð expertizarea tehnicã a surselor administrative, existente la sfârºitul anului 2000 din principalele sectoare ale
administraþiei publice centrale;
Ð clasificarea surselor administrative din punct de
vedere al interesului prezentat pentru sistemul statistic;
Ð elaborarea unei strategii de cooperare statisticã cu
partenerii administrativi pentru perioada 2001Ð2005

COOPERAREA CU PARTENERII ADMINISTRATIVI

Descrierea proiectului
Obiectivul general al programului: integrarea rapidã a
statisticii româneºti în sistemul statistic al Uniunii Europene
Obiective imediate ale programului:

Beneficiarii rezultatelor: Comisia Europeanã, Delegaþia
Comisiei Europene în România, EUROSTAT, Ministerul
Integrãrii Europene, oficii internaþionale ºi naþionale de statisticã, I.N.S. ºi alþi utilizatori interesaþi
Termen final de realizare: 30 septembrie 2001.
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