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Statistica românească  -  priorităţi la zi 
 

Integrată plenar în Sistemul Statistic European, prin metodologiile de lucru, calitatea 

datelor şi, nu în ultimul rând, prin sincronizarea cu principalele acţiuni statistice derulate în 

plan comunitar şi internaţional, statistica oficială românească are printre priorităţile acestei 

toamne:  

 Finalizarea pregătirilor Recensământului General Agricol, cu perioadă de desfăşurare 

decembrie 2010- ianuarie 2011; 

 Intensificarea activităţilor de pregătire a Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor, 

runda 2011, ce se va desfăşura în luna octombrie, anul viitor. 

Cele două recensăminte au o importanţă deosebită, în evaluarea potenţialului economic 

(agricol) şi uman al României, prin rezultatele lor,  oferind baze solide pentru elaborarea 

politicilor şi programelor de dezvoltare  a ţării, pe termen lung, în direcţia armonizării 

nivelurilor de dezvoltare economică şi socială cu cele europene, inclusiv din perspectiva 

Strategiei Europa – 2010 – o strategie pentru creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă 

incluziunii. 

  Succesul acestor două cercetări statistice, de o deosebită anvergură, realizate 

împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Administraţiei şi 

Internelor şi a altor instituţii naţionale depinde în mod considerabil de cooperarea întregii 

populaţiei la activităţile de recenzare, prin maximizarea numărului de răspunsuri la 

întrebările chestionarului. 

 Pentru popularizarea corespunzătoare a recensămintelor, Institutul Naţional de 

Statistică cooperează cu instituţiile reprezentative ale societăţii româneşti şi ale organizaţiilor 
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internaţionale, prezente în România. În acest sens, remarcabilă este declaraţia politică 

prezentată ieri în plenul Senatului de domnul senator Tudor Udriştoiu, preşedintele 

subcomisiei pentru Populaţie şi Dezvoltare care, evocând celebrarea pentru prima oară a 

Zilei Mondiale a Statisticii subliniază necesitatea ca parlamentarii români să sprijine 

eforturile Institutului National de Statistică pentru ca Recensământul Populaţiei şi 

Locuinţelor  2011 să se desfăşoare la termenele stabilite şi în cele mai bune conditii. 

 În aceeaşi direcţie converge şi cooperarea dintre Institutul National de Statistică şi 

reprezentanţa în România a Fondului Natiunilor Unite  pentru Populaţie, consemnată şi prin 

manifestul (vezi anexa) emis împreună cu ocazia Zilei Mondiale a Statisticii, dar şi printr-o 

multiplă serie de acţiuni concrete în cadrul organizării Recensământului Populaţiei şi 

Locuintelor  2011. Şi tot în această direcţie este de amintit sprijinul pe care Biserica 

Ortodoxă Română, prin Preafericitul Părinte Patriarh Daniel  l-a oferit statisticii oficiale 

române, în acţiunea de conştientizare a populaţiei privind importanţa şi obiectivele 

Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 2011. 

  Nu în ultimul rând, la reuşita celor două recensăminte este chemată să contribuie şi 

mass-media românească, un aliat  statornic al statisticii oficiale în demersul de a face ca 

informaţia statistică să ajungă, repede şi nedistorsionată la întreaga populaţie a ţării. 


