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17 februarie 2015 – Rin Grand Hotel
În perioada 15 – 18 februarie 2015 a
avut loc în București, Hotel Rin Grand
cea de-a XVIII-a sesiune ordinară
a Adunării generale a Asociației
Comunelor din România (A.Co.R.).
La această reuniune au participat 540
de primari, viceprimari și secretari
de comune din comunele membre
ale Asociației. Printre invitații s-au
numărat: doamna Corina CREȚU –
comisarul pentru Politică Regională
din cadrul Comisiei Europene, domnul
Darius-Bogdan VÂLCOV – Ministrul
Finanțelor Publice, domnul Daniel
CONSTANTIN – Ministrul Agriculturii
și Dezvoltării Rurale; doamna Rovana

PLUMB – Ministrul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice; doamna Grațiela-Leocadia
GAVRILESCU – Ministrul Mediului,
Apelor și Pădurilor, precum și alți
demnitari sau funcționari publici din
cadrul aparatului central al Guvernului
României.
De asemenea, în calitate de invitat
Președintele INS a răspuns la
întrebările primarilor referitoare la
populația după reședință conform noii
metodologii a INS și a oferit lămuriri
asupra datelor din baza de date
TEMPO-online.

- Folosesc datele INS în activitatea
comunelor din România? Puteți
să ne dați un exemplu în acest
sens?
- Da. Le folosesc des, cele cu precădere
la populația comunelor României.
- Cum considerați că ar trebui
diseminate datele INS astfel
încât să fie utile primăriilor din
România?
- Modul actual de prezentare a
datelor pe site-ul INS este foarte util
activităților autorităților administrației
publice locale. Mai de grabă pot spune
că încă sunt foarte multe primării care
nu exploatează existența informațiilor
de pe site-ul INS.
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- Referitor la RPL din 2020, deși
este încă devreme, INS dorește
să pregătească din timp această
acțiune majoră. În acest sens ce
ar trebui să facă statistica astfel
încât să reflecte mai bine datele
din teren?
- Recensământul este eminamente o
formă de inventariere, dar după reguli
proprii. Pentru ca INS să reflecte
datele din teren, acestea trebuie să
fie bine culese de recenzori, de aceea,

Emil Drăghici şi Corina Creţu

fiecare recenzor va trebui să aibă
asupra sa situația datelor existente
în diverse evidențe la data efectuării
recensământului, pentru a le putea
compara cu cele constatate. Practica
ultimelor recensăminte, în sensul că
recenzorul pleca în sectorul său fără
niște date de referință a fost una total
neproductivă și ilogică!
- Până în acest moment, cum
vedeți colaborarea INS-A.Co.R ?
- Colaborarea
INS-A.Co.R., din
perspectiva A.Co.R., EXCEPȚIONALĂ!
Demnă de însușit și de alte autorități/
agenții guvernamentale.
- Vă mulțumim!
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Dezbatere INS - MAE
17 februarie 2015 – Institutul Național de Statistică

Participanți INS
Maria Arvinte
Daniela Elena Ștefănescu
Ilie Dumitrescu
Carmen Romaniuc
În data de 17.02.2015 a avut loc
în cadrul Institutului Național de
Statistică (INS) o dezbatere
cu
reprezentanți ai institutului și ai
Ministerului Afacerilor Externe. Temele
abordate au vizat informarea asupra
lucrărilor privind Agenda de dezvoltare
post-2015* precum și rolul MAE în
sprijinirea (pe baza contribuțiilor de

Participanți MAE
Gabriela Tânjală
Sorin Tănăsescu
Adrian Ciubreag
la instituțiile române competente
t
axate pe prioritățile naționale pentru
cei trei piloni ai dezvoltări durabile:
economic, social și mediu) participării
reprezentanților României la negocierile
inter-guvernamentale desfășurate la
sediul ONU din New-York.
De asemenea, în cadrul întrunirii s-a
avut în vedere și utilitatea datelor

statistice
de IINS pentru punerea
t ti ti oferite
f it d
în aplicare a agendei de dezvoltare
post-2015.
*Agenda ONU de Dezvoltare post2015 este elaborată în vederea
fructificării Obiectivelor de Dezvoltare
a Mediului (ODM) și de trai, în 2030,
într-o lume mai prosperă, mai pașnică
și mai stabilă.

EVENIMENTE VIITOARE

INDICATOR STATISTIC

Rata de ocupare pentru
grupa de vârstă 20 - 64 ani
Definiție: Rata de ocupare pentru
grupa de vârstă 20 – 64 reprezintă
ponderea populației ocupate din
grupa de vârstă 20 - 64 în totalul
populației din aceeași grupă de
vârstă 20 - 64.
Sferă de cuprindere: Persoanele
rezidente - temporar și permanent - în
România, membre ale gospodăriilor
din locuințele selectate.
Disponibilitate: Național, macroregiuni, regiuni de dezvoltare
Activitatea statistică din care
provine: Anchetei asupra forței de
muncă în gospodării - AMIGO
Raportare: Trimestrial, către:
Baza de date a INS: TEMPO online
Bazele de date ale organizațiilor
internaționale: EUROSTAT
Rata de ocupare pentru grupa de
vârstă 20 - 64 ani este indicator de
monitorizare EUROPA 2020
Publicații realizate: „Forța de
muncă în România: Ocupare și
șomaj”.
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Alte publicații în care se regăsesc
datele: „România în cifre”, „Tendințe
sociale”, „Tendințe sociale”
Beneficiarii rezultatelor:
a) interni: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul
României, Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice, Agenția Națională pentru
Ocuparea Forței de Muncă, Consiliul
Economic și Social, alte ministere și
instituții ale administrației publice,
unități de învățământ, institute de
cercetare, mass-media, alți utilizatori.
b) externi: EUROSTAT, Biroul Internațional al Muncii, OECD, FMI, Banca
Mondială.
Modalități de diseminare: comunicat de presă; site INS: www.insse.
ro; TEMPO online,
prin Direcția
diseminare date statistice și prin
compartimentele de diseminare ale
DRS și DJS.

Concursul de demografie cu
studenții din cadrul Academiei
de Studii Economice București
a fost decalat. Susținerea
proiectelor va avea loc pe
data de 11 martie.
IMM Forum – în perioada
12-14 martie vă așteptăm să
ne vizitați în cadrul târgului
IMM Forum (Soluții pentru
întreprinderi mici și mijlocii)
la Romexpo.
Masa rotundă INS – IEN
a fost decalată pentru data
de 23 martie orele 10.00, în
Sala Albastră din cadrul INS
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