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În ziua de 20 octombrie 2010, se va celebra în întreaga lume prima ediţie a Zilei 
Mondiale a Statisticii, cu tema generală ”Sărbătorirea progreselor înregistrate în 
statistica oficială”. Este încă o confirmare a importanţei pe care Naţiunile Unite o 
acordă recensămintelor populaţiei  - runda 2010, care au fost plasate sub motto-ul 
„Fiecare contează - Datele corecte şi complete sunt esenţiale demersurilor de 
îmbunătăţire a vieţii oamenilor”. 
 
Preocupările în domeniu ale ONU sunt absolut justificate, deoarece studiile şi 
analizele statistice şi, mai cu seamă, recensămintele, prezintă avantaje pe care nu le 
poate oferi nici un alt tip de cercetare, asigurând o perspectivă în dinamică asupra 
fenomenelor demografice şi social-economice, de la nivelul celei mai mici localităţi, 
la nivel de continent şi mondial.  
 
Am dorit, în calitate de preşedinte al Subcomisiei  pentru Populaţie şi Dezvoltare, să 
alătur Senatul României instituţiilor din ţară şi din străinătate care marchează această 
nouă Zi Mondială şi, în acest sens, am rugat să se distribuie la casetele tuturor 
colegilor senatori o scurtă fişă sintetică. Ea a fost realizată de Institutul Naţional de 
Statistică - un veteran al statisticii mondiale, care a sărbătorit deja 151 de ani de 
existenţă - în colaborare cu Reprezentanţa în România a Fondului ONU pentru 
Populaţie. 
 
Trebuie să mărturisesc însă că demersul meu de a vă sensibiliza în legătură cu 
recunoaşterea importanţei muncii statisticienilor şi a contribuţiei statisticii oficiale la 
dezvoltare, mai cu seamă în contextul creşterii interdependenţei economice mondiale, 
nu se opreşte aici, ci mai degrabă abia aici începe.  
 
Şi iată de ce.  
 
Spre deosebire de anii 1996 şi 2002, când recensămintele din România au avut ca 
bază recomandările ONU, România anului 2010 se află în faţa unei provocări.  Ţara 
noastră are obligaţia de a respecta reglementările Uniunii Europene în ceea ce priveşte 
organizarea acestui tip de activitate din 10 în 10 ani şi, în consecinţă, se pregăteşte 
pentru a demara, în octombrie 2011, primul recensământ - să îl numim „european”-  al 
populaţiei şi locuinţelor.  
 



În conformitate cu prevederile în materie ale Uniunii Europene,  statele membre sunt 
obligate să furnizeze Comisiei Europene datele finale, validate şi agregate, la 
începutul anului 2014.  
 
Trebuie subliniat că realizarea concomitentă a recensămintelor în toate statele membre 
ale UE va permite întocmirea unor analize comparative privind populaţia şi condiţiile 
de locuit, oferind baze solide pentru elaborarea politicilor şi programelor de 
dezvoltare pe termen lung în direcţia armonizării nivelurilor de dezvoltare economică, 
inclusiv a Strategiei Europa 2020 – o strategie pentru creştere inteligentă, ecologică 
şi favorabilă incluziunii. 
 
Şi mai concret, recensământul din 2011 are ca principale obiective statistice: 
 
 Obţinerea de informaţii cantitative şi calitative privind numărul şi distribuţia 

teritorială a populaţiei, a structurii demografice şi socio-economice, date 
referitoare la gospodăriile populaţiei, precum şi la fondul locativ, la condiţiile 
de locuit ale populaţiei şi la clădirile în care se află locuinţe.  

 Readaptarea şi actualizarea Registrului Populaţiei şi bazelor de date privind 
populaţia şi locuinţele, stabilirea fluxurilor migraţiei externe şi determinarea 
unui sistem de monitorizare a fenomenului migraţiei, inclusiv a migraţiei 
temporare;  

 Cunoaşterea aprofundată a capitalului uman şi a forţei de muncă de care 
dispune societatea românească, a repartizării acestora în profil teritorial şi pe 
principalele activităţi ale economiei naţionale, a situaţiei gospodăriilor şi 
analiza dinamicii diferitelor fenomene demografice şi a impactului acestora 
asupra unor indicatori economici şi sociali. 

Cum  se pregăteşte România ?  
 
Prin Ordonanţa Guvernului nr. 36/2007 a fost adoptat cadrul juridic necesar şi a fost 
constituită Comisia Centrală pentru Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor, care 
va coordona, organiza şi efectua recensământul (prevăzut iniţial pentru luna martie 
2011 şi amânat ulterior pentru luna octombrie 2011).  
 
Deşi, într-o abordare optimistă, se poate spune că ne mai rămâne un an întreg pentru 
pregătirea a tot ce presupune recensământul, nu putem, totuşi, să nu luăm în calcul 
anvergura şi complexitatea acestei acţiuni.  
 
Astfel, devine imperios necesară şi urgentă adoptarea Proiectului de Hotărâre de 
Guvern pentru modificarea H.G. nr. 1502 privind organizarea şi desfǎşurarea 
recensǎmântului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011, document 
care stabileşte calendarul acţiunilor de organizare şi realizare a recensământului, 
precum şi resursele financiare necesare.  
 



La fel de importantă şi urgentă este alocarea efectivă a banilor de la bugetul de stat, 
pentru a face posibilă demararea pregătirilor, la nivel central şi local. 
 
În acest context şi venind, sper, în întâmpinarea dorinţei dumneavoastră de a fi 
conectaţi la tot ce implică un eveniment atât de important în viaţa colectivităţilor pe 
care le reprezentaţi, Subcomisia pentru Populaţie şi Dezvoltare a Senatului va 
colabora în continuare cu Institutul Naţional de Statistică în sprijinul unor acţiuni de 
informare a parlamentarilor cu privire la obiectivele şi stadiul pregătirilor - buget, 
organizare, dificultăţi întâmpinate – pentru Recensământul din 2011 al Populaţiei şi 
Locuinţelor în România, astfel încât acesta să se desfăşoare la termenele stabilite şi în 
cele mai bune condiţii.  
 
Vă mulţumesc ! 
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