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Prezent i perspectiv  în statistica 
social  din România 

dr. Filofteia PANDURU, 
Institutul Na ional de Statistic  

Motto: 
’’Statistica pentru guverne este ceea ce sunt pentru om cele cinci sim uri. 
Cine va p i pe un t râm, înainte de a-l cunoa te? Cine va întreprinde 
îngrijirea unei cauze, înainte de a se informa de starea ei? Care econom va 
întreprinde ceva, pân  ce nu cunoa te cel pu in ceea ce are?’’ 

Dionisie Pop Mar ian 

1. Statistica social  în sistemul 
statistic na ional 

Restructurarea economiei române ti 
pentru a r spunde cerin elor trecerii la 
economia de pia , asigurarea pre-
miselor cre terii economice i nivelului 
de trai al popula iei, democratizarea 
autentic  a vie ii politice, economice i 
sociale - elemente definitorii ale etapei 
actuale - impun cu necesitate reconside-
rarea locului i rolului activit ilor de 
previziune i programare la nivel micro i 
macroeconomic, în conformitate cu 
programele guvernamentale adoptate. 
Evaluarea corect , cunoa terea i 
analiza detaliat  i profund  a situa iei 
socioeconomice devin condi ii prealabile 
ale oric rui demers de redresare i 
a ezare a societ ii pe mecanisme i legi 
fire ti. În acest context cre te evident 
rolul sistemului informa ional statistic ca 
instrument unic, esen ial pentru 
caracterizarea muta iilor produse în via a 
economic  i social , în eviden ierea 
fenomenelor i proceselor noi specifice 
perioadei de tranzi ie, în crearea elemen-
telor unei fundament ri logice i reale a 
programelor de viitor. 

Înscriindu-se pe coordonatele gene-
rale ale reproiect rii sistemului informa-
ional statistic, în concordan  cu 

principiile i mecanismele economiei de 
pia , statistica social  a fost orientat  
spre asigurarea informa iilor necesare 
pentru evaluarea fenomenelor sociale, 
pentru fundamentarea programelor în 
domeniul social i pentru urm rirea 
eficien ei acestora. 

Din perspectiva unei abord ri 
sistemice, sistemul statistic românesc 
asigur  fluxul informa ional între trei 
componente care înglobeaz  statisticile 
de baz  ale unui sistem statistic na ional, 
i anume: 
 sistemul statisticii economice; 
 sistemul statisticii sociale; 
 sistemul conturilor na ionale (sta-

tistica macroeconomic ). 
Sistemul statisticii sociale include 

patru subsisteme: 
 statistica popula iei (fenomene 

demografice naturale; migra ia intern  
i interna ional ); 

 statistica nivelului de trai/calit ii vie ii 
(gospod rii i familii; veniturile, 
cheltuielile, consumurile popula iei; 
condi iile de via  – condi iile de locuit, 
înzestrarea gospod riilor popula iei cu 
bunuri durabile; mediul ambiant etc.); 
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 statistica for ei de munc  (popula ia 
activ , popula ia ocupat  i omajul; 
salarii, salaria i; accidente de munc  
i boli profesionale; protec ie social  

etc.); 
 statistica serviciilor sociale (s n tate; 

educa ie; cultur ; justi ie etc.). 
Sistemul statisticii sociale define te 

ansamblul de fluxuri i circuite 
informa ionale organizate într-o con-
cep ie unitar  – dispozitivul statisticii 
sociale incluzând dou  elemente 
structurale principale: tehnologia 
statistic  (surse de date, metode i 
procedee de colectare i prelucrare, 
sistem de indicatori, metode de calcul, 
baze de sondaj, clasific ri, nomencla-
toare etc.) i tehnologia informatic  
(hardware i software dedicate). Într-o 
prezentare schematic  simplificat , locul 
sistemului statisticii sociale în sistemul 
informa ional statistic na ional este 
prezentat în figura nr. 1. 

O privire de ansamblu asupra 
evolu iei acestui sistem, ca i asupra 
principalelor repere ale restructur rii lui, 
va permite abordarea coordonatelor de 
baz  ale introducerii în sistemul statistic 
românesc a unor metode moderne de 
investigare, specifice economiei de pia  
- anchetele selective în gospod rii i în 
întreprinderi. 

Schimb rile politice majore declan-
ate în România în decembrie 1989, 

implicând trecerea de la un sistem 
economico-social supercentralizat la 
economia concuren ial  de pia , au 
gene-rat în mod firesc i reconversia 
sistemului statistic. 

Trecerea la economia de pia  a 
impus restructur ri de ordin conceptual 
i metodologic ale dispozitivului statistic, 

obiectivul prioritar constituindu-l constru-
irea întregului instrumentar statistic în 
concordan  cu cerin ele i principiile 
procesului de tranzi ie, dar i cu reco-
mand rile i standardele interna ionale. 

Realizarea acestui obiectiv a 
presupus luarea în considerarea a unor 
aspecte multiple: condi iile specifice 
concrete din ara noastr , disponibilita-
tea resurselor umane, materiale i 
financiare, formularea op iunilor în adop-
tarea diverselor solu ii, valorificarea 
experien ei rilor cu economie de pia . 

Restructurarea sistemului statistic a 
avut în vedere o strategie bine definit , 
incluzând un ansamblu de ac iuni 
coerente care au vizat, în principal: 
 perfec ionarea sistemului de indica-

tori; 
 implementarea în practica statistic  

româneasc  a metodologiilor, siste-
melor de clasific ri, nomenclatoare, 
registre i indicatori, utiliza i de orga-
nismele specializate ale ONU i UE; 

 perfec ionarea sistemului de colectare 
a datelor prin reducerea înregistr rilor 
exhaustive i extinderea cercet rilor 
selective; folosirea surselor 
administrative de date; 

 însu irea metodelor de prelucrare i 
analiz  a datelor statistice, a proce-
deelor de redresare a e antioanelor i 
de extindere a rezultatelor; 

 investigarea statistic  a unor domenii 
noi referitoare la: condi iile de via , 
omajul, infla ia. 



 173

Figura nr. 1 
Statistica social  în sistemul statistic na ional 

S-au produs schimb ri majore în 
statistica social  constând în: diversi-
ficarea surselor de date, metodelor de 
colectare i prelucrare, adaptarea 
conceptelor, defini iilor i metodologiilor 
de calcul la cerin ele etapei de tranzi ie 
i la standardele interna ionale în do-

meniu. 
Reproiectarea sistemului statisticii so-

ciale a presupus în primul rând o viziune 
nou  în conceperea sistemului de colec-
tare a datelor, schimb rile realizate în 
aceast  component  reflectându-se 
direct în perfec ionarea sistemului de 
idicatori. 

Tranzi ia la economia de pia  a 
necesitat construirea sistemului informa-
ional statistic pe alte premise, radical 

deosebite de cele anterioare, pe alte 
programe de func ionare, alte metode i 
tehnici de colectare i prelucrare a 
datelor. 

De fapt, restructurarea economiei 
române ti, începând din 1990, a 
reprezentat o sfidare pentru sistemul 
tradi ional de colectare a datelor 
statistice bazat, în principal, pe cercet ri 
statistice exhaustive, deoarece: 
a. Dezmembrarea marilor colo i 

industriali i apari ia miilor de unit i 
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noi, de dimensiuni mici i mijlocii s-a 
tradus prin cre terea spectaculoas  a 
num rului de întreprinderi, ceea ce a 
f cut practic imposibil  o cercetare 
exhaustiv  periodic , multe din noile 
întreprinderi neavând nici disciplina i 
nici expertiza necesar  pentru 
completarea formularelor statistice. 

b. Adâncirea procesului de privatizare, 
apari ia i cre terea num rului lucr -
torilor independen i a ridicat probleme 
suplimentare, f când inopera ional 
cadrul statistic al colect rii datelor 
statistice; marea majoritate a acestor 
lucr tori, nefiind constitui i în societ i 
sau asocia ii, nu pot fi inclu i în 
câmpul cercet rilor în întreprinderi. 

c. Apari ia unor fenomene noi ( omajul, 
infla ia) a impus c utarea unor solu ii 
noi pentru colectarea informa iilor, dar 
i pentru prelucrarea, corelarea i 

analiza acestora. 
Aceste trei considerente i multe 

altele, legate de readaptarea con inutului 
indicatorilor i îmbun t irea utiliz rii 
rezultatelor statistice, au motivat 
necesitatea reproiect rii sistemului infor-
ma ional i a adopt rii cercet rilor 
selective în gospod rii i în întreprinderi, 
ca principale surse de informa ii în 
statistica social . 

Utilitatea sistemului informa ional 
statistic a fost condi ionat  de îndepli-
nirerea unor cerin e obligatorii referitoare 
la completitudinea, coeren a i compara-
bilitatea datelor. 

Adaptarea unor indicatori, procedee 
i metode de culegere i prelucrare, 

clasific ri i nomenclatoare la practica 
statistic  interna ional , introducerea 
unor indicatori noi necesari pentru carac-
terizarea fenomenelor specifice în etapa 
actual  i renun area la al ii de utilitate 
redus  au constituit direc iile principale 
de perfec ionare i reproiectare a siste-
mului statisticii sociale. 

2. Surse de date, metode de 
cercetare satistic  

Dispozitivul actual al statisticii sociale 
este construit pe informa ii provenind din 
dou  categorii de investiga ii (cercet ri): 
 cercet ri exhaustive – surse sau 

înregistr ri administrative i surse 
statistice de tipul recens mintelor; 

 cercet ri selective - surse statistice 
de tipul anchetelor prin sondaj. 

 Sursele administrative sunt utilizate 
pentru completarea sistemului statis-
tic cu informa ii suplimentare nece-
sare pentru a construi imagini cât mai 
complete i coerente ale diferitelor 
fenomene. 
Aceste surse sunt specifice multor 

domenii ale statisticii sociale precum: 
s n tate, educa ie, cultur , justi ie. 

Cercetarea fenomenelor demografice 
(nup ialitatea, natalitatea, mortalitatea 
infantil , migra ia) are o veche tradi ie în 
statistica româneasc  i se bazeaz  de 
asemenea pe înregistr ri administrative 
(registre ale st rii civile). 

Sursele administrative se folosesc ca 
surse de date complementare i în sta-
tistica nivelului de trai, ca i în statistica 
for ei de munc . 

În statistica social , în general, 
sursele administrative sunt utilizate 
pentru completarea sistemului statistic 
cu unele informa ii suplimentare i 
pentru verificarea estima iilor ob inute 
prin cercet rile statistice selective. În 
aceast  categorie de surse sunt incluse: 
bilan urile contabile i alte eviden e ale 
administra iei financiare, registrele 
agricole, eviden ele oficiilor de for  de 
munc  i omaj i ale sistemului de 
protec ie social , în general, cele ale 
camerelor de munc , documentele de 
stare civil . Se impune îns  precizarea 
c  utilizarea informa iilor din aceste 
surse este posibil  în condi iile 
armoniz rii conceptelor, defini iilor, 
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clasific rilor i nomenclatoarelor din 
sfera statistic  i cea administrativ . De 
altfel, interesul statisticienilor i orien-
tarea colabor rii Institutului Na ional de 
Statistic  cu ministerele i alte organe 
ale administra iei publice centrale sau 
locale gestionare de informa ii, se 
circumscriu unui obiectiv major, acela de 
asigurare a cadrului conceptual pentru 
valorificarea optim  a surselor adminis-
trative, ceea ce ar crea noi deschideri în 
direc ia  perfec ion rii sistemului statistic. 

Pentru rile în tranzi ie, problematica 
atragerii în circuitul statistic a datelor din 
surse administrative este relativ nou , 
necesitatea acestora ap rând dup  
transform rile revolu ionare de la 
sfâr itul anilor `80. 

În general, în procesul de atragere în 
circuitul statistic a datelor din surse 
administrative se întâmpin  multe 
dificult i. 

O prim  dificultate major  se refer  la 
faptul c  datele din surse administrative 
sunt furnizate statisticii în form  
agregat . Agregarea datelor primare se 
realizeaz  în procese de prelucrare 
specifice cerin elor fiec rei institu ii 
furnizoare. Nu de pu ine ori modul de 
agregare nu corespunde cu cerin ele 
utilizatorilor de date statistice. 

A doua dificultate deriv  din 
caracterul neunitar al clasific rilor i 
nomenclatoarelor utilizate de diferite 
institu ii ale administra iei centrale.  

Gradul redus de informatizare a 
activit ilor administra iei publice centrale 
i, mai ales, a celei locale reprezint  o 

alt  dificultate major . În aceste condi ii, 
transferul direct de date primare c tre 
statistica oficial  este practic imposibil. 
 Sursele statistice constau în 

recens minte i anchete selective. 
Acestea asigur  colectarea i 

prelucrarea informa iilor care acoper  
domeniile de baz  ale statisticii sociale i 
care permit structurarea unui sistem de 

indicatori utiliza i pentru caracterizarea 
diferitelor aspecte ale vie ii sociale. 
 Recens mintele popula iei i 

locuin elor (RPL) reprezint  sursa 
principal  a statisticilor de baz  
asupra popula iei i locuin elor. 
Realizat prin valorificarea experien ei 

i practicii române ti i cu respectarea 
standardelor intena ionale în vigoare, 
ultimul recens mânt al popula iei i locu-
in elor din ianuarie 1992 a asigurat: 
 datele statistice pentru caracterizarea 

muta iilor produse în structura 
popula iei, a gospod riilor i locuin-
elor, a resurselor i for ei de munc ; 

 o baz  riguroas  pentru calculele 
intercenzitare în domeniul demografic 
i al for ei de munc ; 

 informa iile pentru constituirea unei 
baze de sondaj necesare proiect rii i 
realiz rii anchetelor selective în 
gospod rii. 
Rezultatele RPL sunt singurele 

utilizabile pentru proiectarea sistemelor 
complexe de e antionaj necesare 
realiz rii anchetelor selective în 
gospod rii în perioadele intercenzitare. 

Baza de sondaj constituit  pe 
rezultatele recens mântului este un 
E antion Multifunc ional de Zone 
Teritoriale (EMZOT). Corespunz tor 
distribu iei teritoriale EMZOT, s-a 
constituit i func ioneaz  o re ea per-
manent  de anchetatori. 

EMZOT se actualizeaz  periodic i 
func ioneaz  pe principiul MASTER 
SAMPLE utilizat i în alte ri (Fran a, 
Portugalia). 

Utilizarea acestui sistem complex de 
e antionare presupune aplicarea unor 
metode specifice de redresare a 
e antioanelor i de ameliorare a calit ii 
estima iilor. 

Ansamblul anchetelor care se 
realizeaz  pe baza EMZOT pot fi 
armonizate din perspectiva similitudinii 
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planurilor de sondaj i a elementelor 
comune de logistic  utilizate. 
 Pe aceast  baz  de sondaj s-au 

proiectat i pus în func iune anchete 
selective asupra gospod riior. 
Aceast  categorie de cercet ri 

statistice de ine un rol foarte important în 
func ionarea sistemului statisticii sociale 
din România. 
 Ancheta for ei de munc  în 

godspod rii reprezint  o important  
surs  de informa ii intercenzitare 
pentru urm rirea evolu iei m rimii i 
structurii popula iei active i inactive, 
a popula iei ocupate i a omajului. 
Alte anchete în gospod rii, orientate 

pe alte probleme specifice ale vie ii 
sociale, ofer  informa ii relevante pentru 
caracterizarea fenomenelor i proceselor 
specifice societ ii române ti. 
 Ancheta integrat  în gospod rii în 

func iune în sistemul statisticii sociale 
în perioada 1995 – 2000, a reprezen-
tat o surs  de informa ii multiple asu-
pra condi iilor de via  ale popula iei. 

 Sistemul de anchete în întreprin-
deri, acoperitor pentru toate ramurile 
i sectoarele de activitate, permite 

abordarea într-o concep ie integra-
toare a problematicii de baz  a 
statisticii salariilor i statisticilor 
conexe. Sistemul cuprinde anchete 
curente, de mare frecven , pentru a 
r spunde nevoilor de informare pe 
termen scurt i anchete de mic  
frecven  care furnizeaz  informa ii 
detaliate pentru necesit i de analiz  
a tendin elor pe termen lung. 

3. Elemente de infrastructur  
statistic  

Func ionarea Institutul Na ional de 
Statistic  (INS), cu sediul central având 
rol de coordonator al sistemului statistic 
na ional i cu direc ii teritoriale de 
statistic  (opt direc ii generale regionale 
i 34 direc ii jude ene), reprezint  o 

garan ie a asigur rii capabilit ilor profe-
sionale i organizatorice pentru buna 
func ionare a elementelor structurale ale 
sistemului statistic. Tehnologia informa-
tic , dotarea tehnic  (hardware i 
software) de înalt  performan , atât la 
nivel central, cât i în teritoriu, la nivelul 
direc iilor jude ene, aduce garan ii supli-
mentare. 

Adaptarea unor indicatori, procedee 
i metode de colectare i prelucrare, 

clasific ri i nomenclatoare la practica 
statistic  interna ional , introducerea 
unor indicatori noi necesari pentru 
caracterizarea fenomenelor specifice i 
renun area la al ii de utilitate redus , au 
constituit direc iile principale de 
perfec ionare i reproiectare a sistemului 
statisticii sociale. 

Pentru colectarea i prelucrarea 
datelor de statistic  social , un obiectiv 
major al programelor de perfec ionare a 
sistemului statistic îl reprezint  dezvol-
tarea progresiv  a infrastructurii statis-
tice, incluzând urm toarele elemente 
principale: 
 baze de sondaj actualizate, capabile 

s  r spund  necesit ilor de selectare 
a e antioanelor pentru diferite 
anchete; 

 o re ea permanent  de anchetatori 
care s  permit  realizarea la scar  
na ional  a anchetelor asupra 
gospod riilor sau a persoanelor; 

 concepte, defini ii, sisteme de indi-
catori, clasific ri i nomenclatoare 
armonizate cu cele europene i 
interna ionale; 

 accesul în scopuri statistice la datele 
din surse administrative. 
Asigurarea acestor elemente ale 

infrastructurii statistice, în mod deosebit, 
construirea bazelor de sondaj pentru 
anchetele în gospod rii i în între-
prinderi, a sistemului de clasific ri i 
nomenclatoare, au constituit subiecte 
preocupante de reflec ie în ultimii ani 
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pentru statisticienii români. 

3.1. Baza de sondaj pentru anchete 
în gospod rii 

Proiectarea unui sistem de e antionaj 
cu utiliz ri multiple în România s-a 
justificat prin inexisten a unor registre 
utilizabile ca baz  de sondaj pentru ela-
borarea planurilor de sondaj probabiliste 
necesare anchetelor în gospod rii. 
Registrul popula iei din România este 
înc  în stadiul de proiect i nu va putea fi 
utilizat pentru elaborarea planurilor de 
sondaj aferente anchetelor în gos-
pod rii. Alte surse de date existente nu 
sunt utilizabile deoarece: 
 acoper  numai par ial popula ia 

statistic  de referin ; 
 au un con inut eterogen de informa ii 

referitoare la elementele popula iei 
statistice; 

 nu sunt informatizate sau sunt 
informatizate numai par ial; 

 con in erori de înregistrare; 
 nu exist  posibilitatea actualiz rii lor 

în limita unor costuri rezonabile. 
Proiectarea i implementarea noului 

sistem de e antionaj s-a sprijinit pe dou   
tipuri  de  cercet ri  statistice: 
recens mântul  popula iei  i locuin elor 
(RPL`92) i cercet rile din domeniul 
statisticii demografice. Pe baza rezul-
tatelor RPL`92 a fost proiectat i pus în 
func iune E antionul Multifunc ional de 
Zone Teritoriale (EMZOT). 

În forma sa ini ial  (dup  redi-
mensionarea centrelor la sfâr itul anului 
1993) EMZOT a cuprins peste 257.000 
locuin e constituind baza de sondaj 
pentru extragerea e antioanelor nece-
sare realiz rii tuturor anchetelor prin 
sondaj aleator în gospod riile popula iei 
pân  în anul 2000. 

În anul 2000, EMZOT a fost 
reconstruit în totalitate, incluzând 
127.000 locuin e pentru anchetele 

selective, care se vor realiza pân  la 
disponibilizarea rezultatelor RPL 2003. 

Proiectarea i implementarea EMZOT 
pe baza dcumenta iei i a rezultatelor 
RPL ‘92 a reprezentat o etap  
important  în restructurarea i 
reproiectarea sistemului statistic 
na ional. În absen a acestei baze de 
sondaj ar fi fost  imposibil   realizarea  
unor  anchete  prin  sondaje  probabiliste 
i, mai ales, n-ar fi fost posibil  

armonizarea sistemului de anchete în 
gospod rii cu sistemul european de 
colectare a informa iilor i de cuantificare 
i evaluare a fenomenelor sociale. 

Dezvoltarea registrelor statistice 
reprezint  o investi ie important  pentru 
construirea unei infrastructuri statistice 
adecvate i opera ionale în condi iile 
economiei de pia . 

3.2. Baza de sondaj pentru anchete 
în întreprinderi 

Baza de sondaj pentru anchetele în 
întreprinderi trebuie s  fie o list  exhaus-
tiv  a agen ilor economico-sociali care 
desf oar  activitate în România. 
Aceasta trebuie s  con in  unele 
caracteristici utilizabile ca variabile de 
selec ie pentru diferite e antioane. 

În vederea identific rii în mod unitar a 
multitudinii agen ilor care î i desf oar  
activitatea în economia na ional , în 
cadrul INS s-a conceput un registru 
(REGIS) al unit ilor legale (cu 
personalitate juridic ) i al unit ilor 
locale (filiale, subunit i). S-a realizat un 
registru având ca arie de cuprindere 
toate categoriile de unit i necesare 
lans rii anchetelor statistice în între-
prinderi. 

Pentru a îndeplini rolul de baz  de 
sondaj, REGIS cuprinde ansamblul 
entit ilor care compun popula ia 
statistic  de referin , definite în mod 
unitar, precum i informa ii despre un set 
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minim de variabile de interes (cifra de 
afaceri, num rul salaria ilor, fondul de 
salarii, cheltuielile cu personalul etc.) 
comune tuturor elementelor popula iei 
respective. Aceste variabile de interes 
stau la baza fundament rii planurilor de 
sondaj, a determin rii probabilit ilor de 
incluziune, a redres rii e antioanelor etc. 
REGIS se actualizeaz  pe baza 
informa iilor care provin din alte registre 
sau din anchetele selective realizate 
periodic în diverse domenii statistice. 

3.3. Sistemul de clasific ri i 
nomenclatoare  

Sistemul de clasific ri i nomenclatoare 
se utilizeaz  pentru completarea unor 
caracteristici din programul de înregistrare 
a cercet rilor statistice, de fapt pentru 
codificarea acestora oferind posibilitatea 
corel rii, verific rii i prelucr rii datelor 
înregistrate. 

Sistemul de clasific ri i nomen-
clatoare din sistemul statistic românesc 
a fost astfel conceput încât s  permit  
asamblarea i prezentarea rezultatelor 
ob inute prin prelucrarea informa iilor 
colectate i asigurarea comparabilit ii 
acestora, atât pe plan na ional, cu datele 
cercet rilor precedente din acela i 
domeniu i ale cercet rilor din domenii 
diferite, cât i pe plan interna ional, cu 
datele din alte ri. În acest sens, la 
elaborarea acestora, s-au avut în vedere 
atât clasific rile i nomenclatoarele utili-
zate pân  în anul 1990 în România i în 
practica statistic  româneasc , dar i 
principiile i recomand rile organismelor 
interna ionale de specialitate ale ONU 
referitoare la acest domeniu. 

Un nomenclator statistic, în general, 
este o conven ie de reprezentare a unei 
clasific ri statistice, astfel încât codurile 
atribuite s  fie invariante. Pornind de la 
aceast  accep iune, este evident c  
intocmirea unui nomenclator, utilizabil în 

anumite scopuri, presupune ca punct de 
pornire, într-o prim  etap  de lucru, 
elaborarea clasific rii i a sistemului de 
codificare corespunz tor. 

Clasificarea statistic  realizeaz  o 
structurare a entit ilor pe mai multe 
niveluri ierarhice, definind un graf de tip 
arbore care constituie suportul centra-
liz rii indicatorilor socioeconomici însu-
mabili. Prin sistemul de codificare, 
fiec rei entit i a clasific rii i, respectiv, 
fiec rui nod al grafului i se asociaz  un 
cod de identificare, astfel încât s  se 
poat  realiza agregarea datelor pe nivele 
ierahice superioare. 

O clasificare comport  în mod 
obi nuit dou  componente: 
 o component  descriptiv , adic  un 

ansamblu de titluri ce definesc 
entit ile, un dic ionar al entit ilor; 

 sistemul de clasificare propriu-zis, 
adic  sistemul de grupare, de 
ierarhizare a entit ilor dup  anumite 
criterii. 
Clasificarea Activit ilor din Econo-

mia Na ional  (CAEN) a fost astfel 
conceput  încât s  corespund  
urm toarelor cerin e principale: 
 caracterizarea global  i complet  a 

tuturor fluxurilor materiale i finan-
ciare din economia na ional  reflec-
tate în diferi i indicatori i în agregate 
macroeconomice; 

 asigurarea trunchiului comun de baz  
pentru alte clasific ri i nomencla-
toare integrate într-un sistem coerent; 

 caracterizarea evolu iei economico-
sociale a României i a locului 
economiei române ti în economia 
mondial , în condi ii de comparabili-
tate a con inutului tuturor activit ilor 
cu al celor care se desf oar  în ri 
dezvoltate cu economie de pia ; 

 crearea condi iilor pentru adaptarea i 
adoptarea modelelor de analiz  i 
previziuni macroeconomice utilizate 
pe plan interna ional. 
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Clasificarea Ocupa iilor din România 
(COR) reprezint  o alt  component  a 
sistemului de clasific ri i nomen-
clatoare, utilizabil  în statistica social . 
COR reprezint  un sistem de grupare 
logic  i coerent  a ocupa iilor. COR a 
fost realizat  în trei versiuni, ultima fiind 
definitivat  i editat  în cursul anului 
2000. COR este armonizat  cu 
clasificarea interna ional  standard 
(ISCO-88) i cu cea european  ISCO-88 
(COM). Prima versiune a clasific rii a 
fost realizat  în cadrul fostei Comisii 
Na ionale pentru Statistic  în anul 1991 
i a fost utilizat  la RPL din ianuarie 

1992. Ulterior, aceast  versiune a fost 
dezvoltat  de colective mixte de 
statisticieni din INS i economi ti din 
Ministerul Muncii i Protec iei Sociale 
(MMPS), care au elaborat alte dou  
versiuni îmbun t ite ale COR. Toate 
cele trei versiuni realizate sunt perfect 
compatibile, asigurând comparabilitatea 
datelor statistice în timp, la nivel na ional 
i pe plan interna ional. Versiunea a II-a 

a adus o perfec ionare i o compati-
bilizare perfect  a sistemului de 
codificare cu cel din clasificarea interna-
ional . Prin cea de a III-a versiune s-a 

realizat actualizarea nomenclatorului cu 
ocupa iile noi ap rute pe pia a for ei de 
munc  române ti în ultimii ani. 

4. Repere ale armoniz rii cu 
statistica social  european  
Înscriindu-se pe coordonatele 

generale ale restructur rii sistemului 
statistic na ional, în concordan  cu 
principiile i mecanismele economiei de 
pia  i cu op iunea integr rii în 
structurile europene, statistica social  a 
fost orientat  spre asigurarea informa-
iilor necesare pentru cunoa terea feno-

menelor i proceselor din via a econo-
mico-social  i pentru fundamentarea 
programelor în domeniul social 

Pentru fundamentarea programelor 
sociale i pentru evaluarea rezultatelor 
aplic rii practice a acestora, statistica 
social  trebuie s  se bazeze pe surse de 
informa ii solide i pe metode de 
cercetare tiin ific elaborate i perfect 
adaptate la condi iile specifice ale 
economiei române ti. Este nevoie de 
indicatori relevan i, coeren i i acoperitori 
pentru toate domeniile vie ii sociale. 

Dispozitivul statistic actual, cu ele-
mentele prezentate anterior, ofer  cadrul 
conceptual i metodologic pentru dez-
voltarea altor instrumente sau amelio-
rarea celor existente în sensul extinderii 
sferei statisticilor sociale. Atât anchetele 
în gospod rii, cât i sistemul de anchete 
în întreprinderi sunt proiectate ca sis-
teme deschise, suple i flexibile per-
mi ând adapt ri i complet ri multiple în 
toate componentele: program de obser-
vare, caracteristici înregistrate i varia-
bile calculate, sfer  de cuprindere, me-
tod  de organizare, tehnici de prelucrare 
etc. 

O serie de anchete complementare 
(în gospod rii i în întreprinderi) vor 
putea fi realizate pe m sura apari iei 
unor cereri suplimentare de informa ii. 
Anchetele complementare în gospod rii 
pot avea ca obiectiv aprofundarea unor 
subiecte de eventual interes cum ar fi: 
condi iile de lucru, activitatea tinerilor 
sau a femeilor, situa ia persoanelor în 
vârst , a omerilor etc.  

Sistemul indicatorilor sociali se va 
extinde pe baza informa iilor statistice 
colectate prin anchetele în gospod rii 
care au fost proiectat în anul 2000 i 
care vor fi implementate în sistemul 
statistic românesc.  

Anchetele-pilot realizate în anul 2000 
vor asigura un plus de informa ii referi-
toare la: 
 veniturile, cheltuielile i consumul 

popula iei; 
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 starea de s n tate, condi iile de via  
ale popula iei, în general i ale 
popula iei în vârst  de munc , în 
special; 

 bugetul de timp. 
Sistemul de anchete include un set 

de patru anchete armonizate cu cele 
similare din rile UE care se vor realiza 
cu periodicitate diferit  în România, înce-
pând din anul 2001: 
 Ancheta bugetelor de familie se va 

efectua ca o anchet  continu , pe 
e antioane lunare de circa 3.000 
gospod rii (36.000 gospod rii anual) i 
va asigura cuantificarea i evaluarea 
veniturilor, cheltuielilor i consumurilor 
popula iei. 

 Ancheta asupra condi iilor de via  
va deveni o component  permanent  
a sistemului statisticii sociale, reali-
zându-se în fiecare an (în lunile 
martie/aprilie), pe un e antion de 
aproximativ 10.500 gospod rii. 
Aceasta va oferi informa ii pentru 
studierea condi iilor de via  ale 
popula iei: condi ii de locuit, condi ii 
de munc  i de via , siguran a vie ii, 
posibilit i de asigurare a bunurilor i 
persoanelor, înzestrarea gospod riilor 
cu bunuri de folosin  îndelungat . 

 Ancheta de s n tate, realizat  pe un 
e antion de circa 9.000 gospod rii va 
pune la dispozi ia utilizatorilor infor-
ma ii referitoare la starea de s n tate 
a popula iei, la consumul de 
medicamente i de servicii medicale, 
consumul de tutun i b uturi 
alcoolice, nutri ie, bolile cronice i 
bolile profesionale. 
Ancheta va intra în structura sistemului 

statisticii sociale i se va repeta cu o 
periodicitate de 4-5 ani. 
 Ancheta bugetului de timp s-a efec-

tuat pe un e antion de aproximativ 
10.000 gospod rii i va asigura 
informa ii pentru studierea modului de 
utilizare a timpului pe diferite categorii 

de popula ie: persoane ocupate, 
omeri, inactivi etc. 

În perspectiva permanetiz rii acesteia 
ca instrument de evaluare i analiz  a 
utiliz rii timpului, se vor c uta solu iile 
pentru asigurarea informa iilor necesare 
studierii activit ilor cu caracter sezonier i 
a celor cu un grad limitat de generalizare. 
Aceasta va presupune ca ancheta s  se 
realizeze pe parcursul unui an calen-
daristic cu perioade de referin  i de 
înregistrare pertinent alese i bine dimen-
sionate în toate cele patru trimestre ale 
anului. 

În perspectiva apari iei unor cerin e 
de informa ii suplimentare fiec reia 
dintre aceste anchete, li se pot ata a 
module complementare, în func ie de 
specificul cerin elor informa ionale. 

Dou  astfel de module au fost ata ate 
la ancheta asupra for ei de munc  în 
gosod rii (AMIGO) din anul 2000. 

Modulul “Trecerea de la coal  la 
munc ” are ca obiectiv colectarea 
informa iilor cu privire la modalit ile de 
integrare a tinerilor pe pia a for ei de 
munc . Acest  modul  s-a realizat pe 
e antionul anchetei AMIGO, din 
trimestrul II-2000, fiind intervieva i tineri 
cu vârste între 15 - 35 ani. 

În perioada octombrie 2000 – 
septembrie 2001 s-a efectuat:  
 Anchet  asupra muncii copiilor ale 

c rei rezultate vor fi disponibile pentru 
deciden ii interesa i în elaborarea pro-
gramelor de protec ie a drepturilor 
copilului i de eliminare a muncii 
copiilor, în special Autoritatea 
Na ional  pentru Protec ia Copilului i 
Adop ie, Munisterul Muncii i Solidari-
t ii Sociale, Ministerul S n t ii i 
Familiei, organiza ii neguverna-
mentale. 
În structura actual , cu articul rile i 

modul de func ionare prezentat, statis-
tica social  româneasc  asigur  cadrul 
organiza ional, conceptual i metodolo-
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gic pentru a r spunde nevoilor de 
informa ii ale utilizatorilor interni i 
interna ionali în condi ii de compara-
bilitate i coeren . În procesul general 
de reconversie i restructurare a 
sistemului statistic na ional, statistica 
social  a fost reproiectat  i dezvoltat  
în concordan  cu standardele Uniunii 
Europene i cele ale organismelor 
interna ionale cu preocup ri în domeniu, 
armonizarea cu sistemul statistic euro-
pean realizându-se la nivelul pilonilor 
principali reprezenta i de: 
 metodele de cercetare; 
 sistemul de e antionare; 
 sistemul de clasific ri i no-

menclatoare. 
Dezvoltarea ulterioar  a statisticii 

sociale va avea în vedere acoperirea 
cerin elor utilizatorilor de statistici, 
alinierea la recomand rile i standardele 
interna ionale în domeniu i asigurarea 
obliga iilor asumate de statistica româ-
neasc  prin conven iile semnate cu 
organismele europene de specialitate. 

5. Perspective ale statisticii 
sociale europene 

Statistica social  trebuie s  sus in  
politica social  prin informa ii adecvate i 
obiective care s  permit  identificarea 
problemelor sociale i a mijloacelor celor 
mai potrivite de tratare a acestora. 
Statisticile sociale na ionale i europene 
trebuie s  stimuleze discursul public i 
s -l orienteze spre solu iile cele mai 
bune. Evolu iile viitoare în planul politicii 
europene vor avea un impact deosebit 
asupra statisticii sociale, cu implica ii 
asupra cererii de informa ii i a surselor 
de date statistice. 

În ultimii ani, politica european  a fost 
dezvoltat  în alte domenii decât cele ale 
politicii sociale: realizarea unei pie e co-
mune i trecerea la Uniunea Economic  
i Monetar  cu introducerea monedei 

unice (EURO). Acestea au avut i o 
semnifica ie social  prin problemele 
sociale care s-au creat, unele înc  nere-
zolvate. 

Necesitatea evalu rii coeziunii i 
integr rii sociale a fost exprimat  deja în 
Actul unic european, apoi în Protocolul 
asupra politicii sociale al Tratatului de la 
Maastricht, care prevede dezvoltarea 
sistemelor de protec ie social  având ca 
obiectiv egalitatea anselor. Acest 
principiu a fost concretizat în Tratatul de 
la Amsterdam, prin ad ugarea unui 
capitol special privind ocuparea, i prin 
integrarea unui protocol asupra politicii 
sociale. Comunitatea a câ tigat astfel o 
anume capacitate de ac iune în 
domeniul politicii sociale. Conform Trata-
tului, Comisia Europen  i Statele 
membre trebuie s  examineze anual 
situa ia de pe pia a muncii i s  
formuleze direc ii de ac iune pentru 
ocuparea for ei de munc . În acest 
context politica social  na ional  devine 
parte integrant  a politicii europene. 

Din cauza situa iei îngrijor toare care 
domin  aproape toate pie ele for ei de 
munc , s-a ajuns, la sfâr itul anului 
1997, la Conferin a la nivel înalt asupra 
ocup rii, de la Luxemburg. Au fost luate 
m suri vizând stimularea eficacit ii 
pie elor muncii. La Conferin a de la 
Cardif s-a discutat despre accelerarea 
reformelor structurale, inclusiv pe pie ele 
muncii, iar la Köln, despre promovarea 
unei puternice cre teri economice 
neinfla ioniste i crearea de locuri de 
munc . 

Totu i, dup  Conferin a special  de la 
Lisabona (2000), politica social  a fost 
într-adev r plasat  la egalitate cu politica 
economic , monetar  i financiar . S-a 
stabilit c  obiectivul comun al politicii 
sociale na ionale este nu numai 
ap rarea modelului social european, ci i 
adaptarea la condi iile specifice i 
consolidarea acestuia. S-a luat în 
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considerare c  atât cre terea economic  
cât i ocuparea deplin  a for ei de 
munc  nu sunt determinate numai de 
cerere i ofert  sau de o bun  politic  
financiar  i monetar , ci sunt puternic 
influen ate de dimensiunile sociale. În 
aceste condi ii, de i se va men ine diver-
sitatea i concuren a social , statele 
membre vor dezvolta din ce în ce mai 
multe domenii sociale comune, în care 
trebuie s  se integreze i rile can-
didate. Care ar fi rolul statisticilor 
sociale? 
 Pentru a se putea efectua anual 

examinarea pie ei muncii i for-
mularea liniilor directoare pentru 
ocuparea for ei de munc , este 
necesar s  se dispun  de o statistic  
european  a pie ei muncii care s  
permit  a se stabili indicatori pentru 
evaluarea politicilor na ionale de 
ocupare, în cadrul ini iativei europene 
pentru ocupare i s  se elimine dife-
ren ele conceptuale, de exemplu în 
definirea omajului. 

 Dac  problemele economice i 
sociale sunt interdependente i au 
aceea i importan  la nivel european, 
este necesar s  se sublinieze rezul-
tatele i costurile sociale i s  se 
eviden ieze, cu ajutorul datelor statis-
tice, la scar  european  i în condi ii 
comparabile, probleme precum: 
omajul la femei i la tineri, omajul 

de lung  durat , egalitatea între sexe, 
s r cia i excluderea social . 

 În condi iile în care pe ordinea de zi a 
oric rei reuniuni europene figureaz  
consolidarea i adaptarea sistemelor 
sociale europene, iar în domeniul 
politicii sociale se caut  cele mai 
bune practici, este necesar ca 
statistica social  european  s  
stabileasc  indicatori comparabili i 
semnificativi pentru identificarea i 
monitorizarea fenomenelor i proce-
selor sociale. 

 În condi iile evolu iilor rapide deter-
minate de mondializarea i flexibili-
zarea pie elor ca i de dinamica lumii 
electronice, statisticile sociale trebuie 
s  furnizeze datele mult mai rapid 
decât în trecut. În mod deosebit este 
nevoie de indicatori care s  permit  
descrierea unor fenomene specifice 
cum ar fi: ucenicia (înv area) de-a 
lungul întregii vie i, rota ia sarcinilor, 
flexibilitatea timpului de lucru. 
În acest context, cerin ele foarte 

concrete la care trebuie s  r spund  
EUROSTAT i statisticienii din domeniul 
social ai institutelor na ionale de statis-
tic  nu sunt deloc simple, deoarece: 
i. Datele statistice trebuie s  fie mai 

rapide, mai pu in costisitoare i mai 
precise, dar mai comparabile i mai 
complete. 

ii. Statisticienii din domeniul social 
trebuie s - i orienteze activitatea spre 
ameliorarea calit ii datelor statistice 
în termeni de rapiditate, precizie i 
comparabilitate, ceea ce înseamn  c  
este necesar s  realizeze: 

 estima ii pentru datele care lipsesc în 
termen foarte scurt; 

 date statistice noi sau mai detaliate 
pentru domenii de mare actualitate: 
pia a for ei de munc , migra ii, 
educa ie i formare, s n tate, cultur , 
condi ii de via , s r cie i excludere 
social . 
Pentru eviden ierea rezultatelor apli-

c rii programelor sociale este nevoie din 
ce în ce mai mult de indicatori 
conjuncturali (pe termen scurt). Este 
nevoie, totodat , de statisticieni ai 
ansamblului de cifre sistematice i 
complete (Lothar Jensen, director 
statistic  social , EUROSTAT), c rora li 
se cere s  produc  date statistice cu cel 
mai mic cost i u or accesibile. 
iii. Sistemele de colectare a datelor 

statistice sunt din ce în ce mai 
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eterogene i devin astfel din ce în ce 
mai dificile. 
Extinderea tematic  i spa ial  a 

observ rii fenomenelor sociale deter-
minat  de necesitatea acoperirii noilor 
domenii antreneaz  apari ia, la nivel 
european, a unui sistem foarte eterogen 
de colectare a datelor. Exploatarea date-
lor privind securitatea social , de 
exemplu, cunoa te noi dificult i pe 
m sura cre terii num rului de ri din 
UE, deoarece fiecare ar  dispune de 
propriul sistem social - bazat pe o 
legisla ie na ional  i marcat de tradi ii 
na ionale - i deci de propriul sistem de 
date statistice. 

Aceast  problematic  se amplific  pe 
m sur  ce num rul sistemelor de 
colectare care trebuie s  fie exploatate i 
corelate cre te. Datele serviciilor de 
ocupare a for ei de munc  trebuie, de 
exemplu, s  fie combinate cu cele ale 
administra iilor s n t ii i educa iei. Pe 
de o parte, se reclam  în permanen  
coeren a datelor, dar, pe de alta, fiecare 
practic  este justificat  prin legisla ia 
na ional . Astfel, o rat  a omajului 
calculat  pe baza num rului de omeri 
înregistra i este justificat , corect  i 
coerent , la fel ca i cea calculat  pe 
baza anchetei for ei de munc  (conform 
standardelor Biroului Interna ional al 
Muncii). 

A adar, activitatea statisticienilor din 
domeniul social va deveni mai complex  
i mai dificil , în condi iile în care ace tia 

vor fi pu i în fa a sfid rilor l rgirii (ex-
tinderii sferei de cuprindere), ale 
asigur rii unor date comparabile la nivel 
comunitar, prin metode statistice tradi io-
nale i ale cererilor crescânde de infor-
ma ii din partea utilizatorilor na ionali i 
europeni. 

În fa a acestor provoc ri i pe baza 
unei evalu ri realiste a sistemelor 
statistice na ionale, statisticienii din 
domeniul social trebuie s - i focalizeze 

activitatea în urm toarele direc ii: 
1. s  lucreze în spiritul eficacit ii, 

selectivit ii i productivit ii, res-
pectând principiul cost-eficien ; 

2. s  se concentreze mai mult pe 
armonizarea rezultatelor decât pe cea 
a datelor de intrare. Armonizarea 
datelor calculate este mai pu in 
costisitoare decât cea a datelor de 
intrare, care implicit, presupune 
reproiectarea surselor, a metodelor 
de colectare i nu în ultimul rând, 
competen e i costuri; 

3. s  elaboreze statistici într-un mod mai 
pragmatic i s  faciliteze accesul la 
statisticile na ionale a diferitelor 
categorii de utilizatori; 
Pentru a putea furniza informa ii 

statistice pertinente referitoare la 
problemele de actualitate este nevoie, 
uneori, s  se recurg  la tendin e sau 
estima ii pe intervale în locul unor cifre 
precise, care ar necesita calcule de 
durat . Datele statistice exprimând 
tendi ele în evolu ia unor fenomene sunt 
mai rapide, mai pu in costisitoare i 
uneori suficiente pentru deciden i, dar nu 
pot înlocui cifrele exacte decât cu titlu 
temporar i în cazuri determinate, bine 
selec ionate i cu consultarea i acceptul 
utilizatorilor; 
4. s  explice metodele utilizate pentru 

construirea indicatorilor statistici i s  
arate limitele acestora. 
Adesea, statisticienii pot m sura i 

analiza un anumit fenomen din mai multe 
“unghiuri”, utilizând concepte, defini ii i 
clasific ri diferite. Diversitatea conceptual  
reprezint  o surs  u oar  de confuzii, ca 
urmare a valorilor numerice diferite. În ast-
fel de situa ii, este necesar, nu numai ca 
metodele aplicate s  fie foarte bine 
documentate, studiate i fundamentate, ci 
i ca acestea s  fie explicate utilizatorilor 

neprofesioni ti; 
5. s  completeze sistematic sistemul de 

anchete prin module specializate, 
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orientate pe probleme de mare actua-
litate i de interes deosebit în anumite 
perioade; 

6. s  fie deschi i noilor forme de 
organizare. Statistica social  se 
preteaz  perfect unei aprofund ri i 
unei formaliz ri a colabor rii pe grupe 
de lucru. 
 
Experien a din ultimii ani a statis-

ticienilor români, lucrul pe proiecte, în 
cadrul Proiectului Phare Na ional - 
Statistica social , cu echipe pu in nume-
roase, dar specializate pe probleme 
(bugetele de familie, condi ii de via , 
s n tate etc.) ar putea face posibil  
trecerea de la “modul de lucru paralel” 
(toat  lumea face de toate) la “modul de 
lucru re ea” cu specializare (unii fac 
aproape totul pentru toat  lumea). 
Aceasta a fost o premis , o etap  dificil  
din care statisticienii români în domeniul 
social au avut de înv at. Experien a 
acumulat  îi va ajuta în definirea corect  
a orient rilor de urmat, a programelor i 
a termenelor de realizare a acestora 
pentru etapele viitoare, condi ie indis-
pensabil  a surmont rii dificult ilor i a 
producerii unor statistici corecte. Faptul 
c  perioadele dificile sunt de obicei 
perioade interesante, pline de 
înv minte, trebuie s  fie, pentru 
statisticieni, mai mult decât o consolare. 

6. Op iuni strategice: statistica 
social  româneasc  la orizontul 

anilor 2002-2007 
6.1. Obiective 

6.1.1. Dezvoltarea sistemului sta-
tisticii sociale prin surse complementare 
de date care s  r spund  la urm toarele 
cerin e: 
 s  furnizeze institu iilor guverna-

mentale i neguvernamentale infor-
ma iile necesare elabor rii, 
monitoriz rii i evalu rii politicilor 

sociale adoptate pe plan na ional. În 
acest scop trebuie s  se asigure 
condi iile necesare pentru construirea 
unor indicatori armoniza i referitori la: 
mi carea natural  i migratorie a 
popula iei, ocuparea for ei de munc , 
omaj, condi iile de via , s r cia i 

excluderea, protec ia social , s n -
tatea, educa ia i formarea profesio-
nal , cultur , justi ie, protec ie social  
etc.; 

 s  difuzeze date statistice corecte, 
complete i relevante pentru opinia 
public  i pentru agen ii economici i 
sociali implica i în luarea deciziilor cu 
consecin e pe plan social. Aceasta 
presupune respectarea principiilor 
fundamentale de func ionare a statis-
ticii publice adoptate i acceptate pe 
plan interna ional; 

 s  furnizeze organismelor interna-
ionale, îndeosebi celor europene, 

date statistice comparabile din 
domeniul social pentru a permite 
dialogul politic, economic i social 
necesar integr rii României în 
structurile europene. În acest sens, 
trebuie s  se asigure armonizarea 
cercet rilor statistice realizate pe plan 
na ional cu cele similare din rile 
membre ale Uniunii Europene; 

 s  dispun  de suple ea necesar  
pentru adaptarea rapid  la noile 
condi ii care apar în perioada de 
tranzi ie a României la economia de 
pia . Func ionarea acestui sistem 
trebuie s  se bazeze pe modele, 
metode i tehnici specifice. Armoni-
zarea cu sistemele similare din rile 
membre ale Uniunii Europene va tre-
bui s  se realizeze prin adaptarea 
metodelor i tehnicilor moderne 
utilizate în rile respective la con-
di iile specifice ale României. 

 
6.1.2. Îndeplinirea acestor cerin e 

presupune desf urarea unui ansamblu 
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de activit i convergente: 
 evaluarea performan elor i limitelor 

sistemului actual al statisticii sociale 
române ti. Aceast  evaluare trebuie 
s  devin  o practic  permanent  
având ca scop minimizarea eforturilor 
de proiectare i introducere în sistem 
a unor cercet ri statistice noi; 

 crearea mecanismului de identificare 
a noilor cerin e informa ionale ale 
utilizatorilor pe plan na ional, în 
vederea satisfacerii cu prioritate a 
acestora la nivelul standardelor 
europene. În acest mod, se va putea 
asigura compatibilizarea rezultatelor 
cercet rilor efectuate pe plan na ional 
cu cerin ele de date statistice adre-
sate de c tre diferite organisme 
interna ionale; 

 utilizarea de concepte, defini ii, 
clasific ri i nomenclatoare aliniate la 
cele utilizate pe plan interna ional i, 
îndeosebi pe plan european. Armo-
nizarea cu cercet rile statistice 
similare din rile membre ale Uniunii 
europene va trebui s  se realizeze, în 
principal, la nivel conceptual, dar i al 
metodelor de colectare, prelucrare, 
analiz  i diseminare a datelor 
statistice; 

 sus inerea, pe plan metodologic, a 
cre rii i dezvolt rii sistemelor 
statistice departamentale specifice 
unor institu ii guvernamentale sau 
neguvernamentale implicate în 
dezvoltarea i monitorizarea diferi-
telor componente ale politicii sociale. 
În acest mod, sistemul statisticii 
publice sociale va putea beneficia de 
date comparabile provenite din surse 
administrative. 

 realizarea unui sistem coerent de 
anchete selective în gospod rii i în 
întreprinderi ar-monizate cu cerce-
t rile similare din rile membre ale 
Uniunii Europene. Aceste anchete se 
vor ad uga cercet rilor statistice cu 

caracter exhaustiv din domeniul 
social (recens minte, surse de date 
administrative etc.). 

6.2. Condi ii de dezvoltare a 
sistemului statisticii sociale 

6.2.1. Tradi iile i experien a acu-
mulat  în România în domeniul statistcii 
sociale ofer  cadrul favorabil pentru 
dezvoltarea unui sistem statistic social 
modern i coerent, astfel: 
 România se num r  printre primele 

ri în care s-au constituit institu ii ale 
statisticii oficiale, cu peste 140 ani în 
urm . În cadrul acestora, principalele 
preocup ri le-au constituit efectuarea 
recens mintelor popula iei i studi-
erea fenomenelor demografice; 

 între cele dou  r zboaie mondiale, în 
România s-a creat i dezvoltat una 
dintre cele mai renumite coli de 
sociologie. Num rul mare de 
publica ii editate de c tre Institutul 
Social Român, al c rui fondator a fost 
Dimitrie Gusti, au oferit statisticienilor 
români cuno tin ele necesare pentru 
în elegerea fenomenelor sociale, ca o 
condi ie esen ial  pentru alegerea 
celor mai adecvate metode statistice 
de studiere a acestora; 

 în înv mântul superior economic i 
în cercetarea tiin ific  s-a format, cu 
deosebire în ultimele ase decenii, o 
adev rat  coal  de statistic  mate-
matic  cu rezultate remarcabile înde-
osebi în teoria probabilit ilor. În 
cadrul acestei coli se formeaz  un 
num r mare de speciali ti tineri care 
asimileaz  cu u urin  metodele 
moderne de cercetare statistic  i de 
analiz  i care vor putea asigura 
func ionarea noului sistem de 
statistic  social . 
 
6.2.2. Cadrul legislativ dezvoltat în 

România dup  Revolu ia din decembrie 
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1989 a creat conditii noi de func ionare a 
statisticii oficiale, în concordan  cu 
cerin ele economiei de pia , printre 
care: 
 legislatia în domeniul statisticii 

publice, adoptat  de Parlamentul 
României are la baz  respectarea 
recomand rilor cuprinse în “Principii 
fundamentale ale statisticii oficiale” 
adoptate la cea de-a 47-a sesiune a 
Comisiei Economice ONU pentru 
Europa din 15 aprilie 1992. Prin 
intermediul acesteia se elimin  orice 
ingerin  de ordin politic în activitatea 
de statistic  i se situeaz  pe prim 
plan deontologia profesiei de 
statistician; 

 s-a constituit i a început s  
func ioneze Consiliul de Coordonare 
a Activit ii de Statistic . Acest 
organism, compus din reprezentan i ai 
institu iilor guvernamentale principale, 
ai sindicatelor, patronatului, mass-
mediei, din speciali ti din înv mântul 
superior i din cercetarea tiin ific , are 
un rol esen ial în orientarea progra-
melor de cercetare statistic  în 
concordan  cu cerin ele utilizatorilor 
de date statistice; 

 cu alte institu ii guvernamentale i 
neguvernamentale Institutul Na ional 
de Statistic  a încheiat conven ii 
pentru realizarea de schimburi de 
date i pentru introducerea unor 
defini ii, clasific ri i nomenclatoare 
comune. În domeniul statisticii sociale 
rezultatul acestor conven ii const  în 
armonizarea surselor de date 
statistice i în dezvoltarea fondului de 
date disponibile pentru utilizatori; 

 prin intermediul unor cercet ri 
statistice tradi ionale sau a unora noi, 
precum i prin atragerea unui num r 
mare de surse de date administrative, 
statistica social  româneasc  ofer  
date referitoare la o gam  variat  de 
indicatori specifici. Asigurarea coe-

ren ei acestor date este condi ionat  
îns  de generalizarea unor defini ii, 
clasific ri i nomenclatoare unice. 

 Institutul Na ional de Statistic  
(Comisia Na ional  pentru Statistic ), 
împreun  cu oficiile na ionale de 
statistic  din alte ase ri în tranzi ie, 
a semnat Declara ia comun  cu 
Oficiul de Statistic  al Comunit ii 
Europene din 17 ianuarie 1994. De 
asemenea, în 19 iulie 1994 a semnat 
Declara ia comun  de cooperare 
statistic  cu EUROSTAT. Ambele 
documente ofer  cadrul adecvat i 
fac necesar  proiectarea noului 
sistem al statisticii sociale române ti, 
în concordan  cu standardele euro-
pene. 

 
6.2.3. Dezvoltarea principalelor 

elemente ale infrastructurii statistice - 
clasific ri, registre, baze de sondaj - 
ofer  cadrul adecvat pentru armonizarea 
sistemului românesc cu statistica social  
din UE: 
 clasificarea activit ilor din economia 

na ional  (CAEN) armonizat  cu cla-
sificarea interna ional  ISIC – vers. 3 
i cu clasificarea european  NACE – 

vers. 1 a fost generalizat  în întreaga 
economie na ional  . Aceast  
clasificare este utilizat  în cercet rile 
privind popula ia activ , ocuparea 
for ei de munc  i omajul i în alte 
cercet ri din domeniul social; 

 în cooperare cu Ministerul Muncii i 
Solidarit ii Sociale s-a realizat 
Clasificarea  Ocupa iilor,  armonizat   
cu  clasificarea  interna ional   ISCO 
– 88  i cu clasificarea european  
ISCO – 88 (COM). Clasificarea este 
utilizat  în sistemul de anchete prin 
sondaj din domeniul statisticii sociale; 

 proiectarea i punerea în func iune a 
unui e antion multifunc ional de zone 
teritoriale (EMZOT) asigur  baza de 
sondaj pentru extragerea aleatoare a 
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e antioanelor necesare efectu rii 
anchetelor prin sondaj în gospod rii, 
între dou  recens minte ale 
popula iei i locuin elor. Acest 
e antion master a fost construit pe 
baza datelor recens mântului 
popula iei i locuin elor din 7 ianuarie 
1992 i este format din 501 centre de 
cercetare (zone teritoriale de 
dimensiuni omogene). Corespunz tor 
distribu iei teritoriale a EMZOT, s-a 
constituit i func ioneaz  o re ea per-
manent  de anchetatori. EMZOT se 
actualizeaz  periodic i func ioneaz  
pe principiul Master Sample, utilizat i 
în alte ri (Fran a, Portugalia etc.). 
Utilizarea acestui sistem complex de 
e antionaj presupune aplicarea unor 
metode specifice de redresare a 
e antioanelor i de ameliorare a 
calit ii estima iilor. În absen a altor 
baze de sondaj (de tipul registrelor 
popula iei i gospod riilor), utilizarea 
EMZOT pentru realizarea anchetelor 
în gospod rii este singura alternativ  
viabil  pentru statistica româneasc ; 

 s-a proiectat i pus în func iune 
Registrul statistic al întreprinderilor 
(REGIS). Acesta este utilizat ca baz  
de sondaj pentru realizarea unor 
anchete în întreprinderi care au ca 
obiectiv studierea unor fenomene 
sociale (structura i utilizarea for ei de 
munc , evolu ia câ tigurilor salariale, 
condi iile de munc  etc.). 
 
6.2.4. S-au proiectat i pus în 

func iune anchete selective asupra 
gospod riilor i întreprinderilor pentru a 
r spunde cerin elor de informa ii în 
domeniul social. 
 Ancheta asupra for ei de munc  în 

gospod rii a fost proiectat  i pus  în 
func iune cu asisten  tehnic  acor-
dat  de speciali ti ai INSEE - Fran a în 
perioada 1991-1993. O anchet  expe-
rimental  s-a realizat în luna octombrie 

1993 pe un e antion aleator ob inut din 
EMZOT format din 10000 de 
gospod rii. Ancheta propriu-zis  s-a 
realizat în martie 1994 pe baza unui 
e antion format din 15000 de locuin e 
i a fost repetat  în martie 1995 pe un 

e antion de 18000 de gospod rii. Înce-
pând din 1996, ancheta se realizeaz  
ca o anchet  continu , pe e antioane 
trimestriale de circa 18000 de gospo-
d rii (6000 de gospod rii lunar). Con-
ceptual i metodologic, ancheta este 
armonizat  cu cele similare efectuate 
în rile membre ale Uniunii Europene, 
oferind informa iile necesare pentru 
evaluarea popula iei active, a ocup rii 
i omajului. 

Dou  module ad-hoc armonizate 
(recomandate de EUROSTAT) au fost 
ad ugate la aceast  anchet . 
 “Tranzi ia de la coal  la via a activ  

(pe pia a muncii)”, anchet  comple-
mentar  realizat  pe e antionul din 
trim.II 2000; 

 “Durata i tipologia programelor de 
lucru” – modul complementar, trim.II 
2001. 
În perioada octombrie 2000-septem-

brie 2001 pe e antionul anchetei de for  
de munc  se realizeaz  un modul 
complementar asupra muncii copiilor. 
Metodologia utilizat  este recomandat  
de Biroul Interna ional al Muncii. 
 Ancheta integrat  în gospod rii a fost 

proiectat  cu asisten  tehnic  din 
partea B ncii Mondiale, prin exper ii 
Universit ii Cornell, SUA. Ancheta a 
fost lansat  experimental în luna 
martie 1994 i cu caracter definitiv în 
luna aprilie a aceluia i an. Ea a fost 
realizat  în perioada 1994-2000 pe 
baza unui procedeu de sondaj în 
valuri, formate din e antioane lunare 
de câte 3000 de locuin e,  fiecare  val  
fiind  men inut  în  cercetare  numai  o  
singur   lun  dintr-un an. Extragerea 
aleatoare a valurilor a avut la baz  
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EMZOT. Ancheta a func ionat pe 
principiul integr rii la nivel de 
chestionar a unui num r foarte mare 
de variabile acoperind domenii 
diverse pentru care în rile vest-
europene se realizeaz  anchete 
independente (bugete de familie, ali-
menta ie i nutri ie, ocupare i omaj, 
s n tate, educa ie, migra ie intern , 
fertilitate etc.). Realizarea obiectivelor 
anchetei s-a bazat, în principal, pe 
leg turile dintre variabile care se 
stabilesc la nivelul fiec rei gospod rii. 
Ancheta a r spuns cerin elor 
informa ionale privind veniturile i 
consumul popula iei, pentru m sura-
rea s r ciei pân  în anul 2000. 

 În cadrul Programului Phare National 
RO9703-01:Statistica Social  - s-a 
derulat un  proiect   amplu de 
realizare a unui sistem de anchete 
incluzând ase componente: 

 Actualizarea i extinderea bazei de 
sondaj EMZOT. Proiectul, realizat cu 
asisten  tehnic  a exper ilor din 
INSEE, Fran a, s-a materializat prin 
crearea unei baze de sondaj 
complementare i a unei baze de 
sondaj de locuin e noi care vor fi 
utilizate pentru selectarea e antioa-
nelor necesare tuturor anchetelor în 
gospod rii, care se vor realiza pân  
la disponibilizarea rezultatelor viito-
rului recens mânt al popula iei i 
locuin elor; 

 Ancheta bugetelor de familie a fost 
proiectat  cu asisten  tehnic  a 
exper ilor de la ISTAT, Italia. S-a 
realizat ca o anchet -pilot pe un 
e antion reprezentativ la nivel 
na ional i regional, de circa 18000 
gospod rii, în perioada mai - 
octombrie 2000. Ancheta integreaz  
la nivel de chestionar variabile refe-
ritoare la: m rimea i structura gos-
pod riilor; sursele de formare a 
veniturilor i destina ia cheltuielilor; 

consumul gospod riilor pe principa-
lele grupe de produse alimentare, 
nealimentare i servicii. Pentru colec-
tarea informa iilor referitoare la veni-
turi, cheltuieli i consumuri se utili-
zeaz  sistemul balan ier care permite 
verificarea calit ii datelor la nivelul 
anchetatorilor. Rezultatele anchetei 
vor sta la baza studierii nivelului de 
trai al popula iei, la m surarea i 
analiza s r ciei i excluderii sociale i 
vor asigura elementele necesare 
pentru sistemul de ponderare în 
calculul indicelui pre urilor de con-
sum. Conceptele, defini iile, clasific -
rile i nomenclatoarele, ca i 
procedurile de sondaj utilizate asigur  
armonizarea cu anchetele similare din 
statele membre UE. 

 Ancheta condi iilor de via , 
proiectat  cu asisten a tehnic  a 
exper ilor din ISTAT, Italia. S-a 
realizat ca anchet -pilot în iunie 2000 
pe un e antion de 10500 de 
gospod rii, reprezentativ la nivel 
regional i na ional. Ancheta asigur  
informa iile necesare pentru studierea 
condi iilor de via  ale popula iei: 
condi ii de locuit, condi ii de munc  i 
de via , starea de s n tate, sigu-
ran a vie ii, posibilit i de asigurare a 
bunurilor i persoanelor, înzestrarea 
gospod riilor cu bunuri de folosin  
îndelungat . 

 Ancheta prin interviu asupra s n t ii 
(asisten  tehnic  a exper ilor ISTAT, 
Italia). S-a realizat ca anchet -pilot în 
iulie 2000 pe un e antion de 
aproximativ 9000 gospod rii. Ancheta 
pune la dispozi ia utilizatorilor 
informa ii referitoare la starea de 
s n tate a popula iei, consumul de 
medicamente i de servicii medicale, 
stilul de viat , consumul de tutun i 
de b uturi alcoolice, nutri ia, bolile 
cronice i problemele curente de 
s n tate. 
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 Ancheta bugetului de timp (asisten   
tehnic   a  exper ilor  ISTAT,  Italia). 
S-a realizat ca o anchet -pilot în 
lunile iulie-august 2000 pe e antioane 
lunare de circa 4500 de gospod rii. 
Ancheta ofer  informa ii pentru 
analiza modalit ilor de utilizare a 
timpului pe categorii de popula ie. 

 Ancheta asupra form rii profesionale 
continue (asisten  tehnic  a 
exper ilor din Suedia). S-a realizat ca 
anchet -pilot în noiembrie 2000, pe 
un e antion de circa 6500 de 
întreprinderi. Ancheta este stan-
dardizat  la nivelul metodei de 
colectare a informa iilor, al concep-
telor i defini iilor utilizate i al 
planului de sondaj. Asigur  informa ii 
referitoare la modalit ilor de asigu-
rare a form rii profesionale a anga-
ja ilor din întreprindere i la costul 
programelor de formare. 

6.3. Op iuni pentru orizontul  
2002-2007 

6.3.1. Noul sistem al statisticii sociale 
române ti are dou  componente 
principale: 
 Sursele de date cu caracter exhaustiv 

constituite din: cercet ri specifice 
statisticii publice (recens minte ale 
popula iei i locuin elor, statistici ale 
st rii civile pentru mi carea natural  
i migratorie a popula iei, statistici ale 

educa iei, s n t ii, culturii) i sursele 
de date administrative care vor trebui 
atrase i integrate într-o mai mare 
m sur  în sistemul statisticii publice. 
În leg tur  cu aceste surse, pro-
blemele esen iale care vor trebui 
solu ionate se refer  la urm toarele 
aspecte principale: 

 adoptarea defini iilor, clasific rilor i 
nomenclatoarelor unice, armonizate 
cu cele utilizate pe plan european; 

 utilizarea metodelor moderne de 
colectare, transmitere, prelucrare, 

analiz  i diseminare a informa iilor; 
 identificarea datelor disponibile din 

surse exhaustive referitoare la 
variabilele auxiliare care pot fi utilizate 
pentru ameliorarea calita ii estima iilor 
ob inute prin anchete statistice prin 
sondaj. 
Recens mântul popula iei i 

locuin elor, programat a se realiza în 
martie 2002 trebuie s  reprezinte o 
prioritate absolut  a statisticii sociale. 
RPL 2002 va asigura informa iile de 
baz  pentru evalu rile intercenzitare vii-
toare referitoare la popula ie i resursele 
de munc  i pentru crearea noii baze de 
sondaj pentru anchetele în gospod rii 
care se vor realiza pân  la urm torul 
recens mânt. 
 Sistemul de anchete în gospod rii, 

începând din anul 2001, va include: 
 Ancheta trimestrial  asupra for ei de 

munc  în gospod rii realizat  ca o 
anchet  continu , cu unele adapt ri i 
complet ri în ceea ce prive te 
programul de observare, conform 
recomand rilor grupelor de lucru 
constituite la nivelul EUROSTAT. Se 
vor realiza periodic, modulele ad-hoc 
programate ca anchete complemen-
tare armonizate cu cele din rile UE:  
Educa ia i formarea de-a lungul 

întregii vie i (2002); 
Particularit i ale for ei de munc  

furnizate de persoanele handicapate. 
 Ancheta bugetelor de familie se va 

realiza ca o anchet  continu  pe un 
e antion în valuri de circa 3000 de 
gospod rii lunar, rota ional la nivelul 
fiec rui an. Împreun  cu ancheta 
condi iilor de via  va asigura datele 
statistice necesare pentru evaluarea 
i monitorizarea s r ciei i excluderii 

sociale. 
 Ancheta condi iilor de via , intrat  în 

instrumentarul permanent al statisticii 
sociale, se va putea transforma, în anii 
urm tori într-o anchet  de tip 
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<omnibuz>, cu un modul anual 
permanent asupra condi iilor de via  
i alte module cu periodicitate variabil  

asupra diverselor subiecte referitoare 
la via a social , în func ie de cerin ele 
utilizatorilor i ale reglement rilor euro-
pene. Concep ia metodologic  i 
organizatoric  a acestei anchete va fi 
adaptat  cerin elor Regulamentului ce 
urmeaz  a fi aprobat de Comitetul 
Programului Statistic (CPS) i de 
Comisia European , în cursul  anului  
2002,  privind  realizarea  unei  
anchete  armonizate EU – SILC – 
Statistica  veniturilor  i  condi iilor  de  
via   în  UE. EU – SILC va deveni 
opera ional  în statele membre 
începând din anul 2003. 

 Alte anchete specializate vor fi 
realizate în func ie de cerin e i f r  o 
periodicitate prestabilit . Se au în 
vedere anchete privind  bugetul de 
timp, fertilitatea feminin , starea de 
s n tate i altele. Se vor realiza de 
asemenea modulele complementare 
recomandate de EUROSTAT,  cu  
programul  i  periodicitatea  stabilite  
la  nivel  de  UE. 

 Sistemul de anchete asupra salariilor 
i costului for ei de munc . Sistemul 

de anchete în întreprinderi include: 
 ancheta asupra salariilor, câ tigurilor 

salariale i num rului de salaria i 
(realizat  lunar pe un e antion de 
10500 de întreprinderi); 

 ancheta asupra salariilor pe ocupa ii 
(realizat  cu referire la luna octombrie 
a fiec rui an, pe un e antion de 10500 
de întreprinderi). 

 ancheta asupra costului for ei de 
munc  realizat  cu periodicitate 
anual , pe un e antion de circa 
27000 de întreprinderi). 
Sistemul va trebui completat cu o 

anchet  armonizat  asupra structurii 
salariilor, dup  aprobarea regulamentului 
de c tre CPS i CE. Programul 

EUROSTAT prevede, de asemenea, o 
anchet  asupra locurilor de munc  
vacante cu patru valuri conjuncturale 
(trimestriale) i unul structural (anual). 

Este necesar s  înceap  publicarea 
indicilor costului for ei de munc , 
începând din 2002. 

6.3.2. Condi iile de realizare a 
sistemului de anchete 
 Utilizarea e antionului ca baz  de 

sondaj nu permite înlocuirea gos-
pod riilor pentru evitarea nonr s-
punsurilor. În aceste condi ii va fi 
necesar  aplicarea unor metode 
statistico-matematice de tratare a 
nonr spunsurilor i de ameliorare a 
calit ii estima iilor. 

 Resursele umane, financiare i 
tehnice ale Institutului Na ional de  
Statistic  sunt limitate.  
Va fi nevoie de o conlucrare i 

colaborare cu utilizatorii i cu EUROSTAT 
pentru identificarea cerin elor stringente de 
informa ii, în sensul cre terii eficien ei 
muncii i al reducerii costurilor de 
producere a statisticilor. Va fi necesar , de 
asemenea, g sirea unor solu ii de 
p strare a <valorilor umane> în condi iile 
în care sistemul de salarizare a 
statisticienilor, în general i a celor  tineri, 
în special este nemotivant, iar timpul i 
investi ia în formarea acestora cap t  
valori semnificative. 

Introducerea sistemelor CAPI, CATI 
practicate în rile UE pentru colectarea 
informa iilor din anchete presupunând 
dotarea anchetatorilor cu LAPTOP ar 
aduce un plus de calitate rezultatelor. În 
prezent, opera iunile de colectare, 
verificare, codificare i de prelucrare 
primar  a datelor la nivelul ancheta-
torului se realizeaz (cu mijloace clasice, 
predominând cele manuale. Între 
momentul înregistr rii i cel al prelucr rii 
finale intervalul este de peste trei luni, 
ceea ce face imposibil  corectarea 
rapid  a unui num r mare de erori. 
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Dotarea tehnic  a anchetatorilor ar putea 
permite ameliorarea substan ial  a 
calit ii datelor în contact direct cu 
gospod riile incluse în e antioane. 

6.3.3. Direc ii prioritare:  
 stabilirea metodologiei pentru m -

surarea s r ciei i excluderii sociale. 
Determinarea scalelor de echivalen  
aplicabile pentru evaluarea s r ciei în 
România. M surarea s r ciei i 
excluderii sociale; 

 identificarea metodelor, tehnicilor 
adecvate pentru dimensionarea e an-
tioanelor i determinarea estima iilor 
pe domenii mici, cerin  fireasc  a 
cre terii nevoilor de informare la 
nivelul jude elor; 

 proiectarea noului e antion master 
(EMZOT) pe baza rezultatelor noului 
RPL 2002; 

 utilizarea unor metode eficiente de 
control al calita ii datelor colectate, 
realizarea rapoartelor de calitate; 

 aplicarea metodelor statistico-mate-
matice de analiz  a rezultatelor i de 
calcul al erorilor de estimare; 

 proiectarea e antioanelor de salaria i 
pentru anchete asupra structurii 
salariilor; 

 g sirea unor solu ii de p strare a 
“valorilor umane” în condi iile în care 
sistemul de salarizare al statistici-
enilor tineri este nemotivant, iar timpul 
i investi ia în formarea acestora 

cap t  valori semnificative.
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